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ZŠ Karolíny Světlé mění kabát
Prázdninová údržba a opravy čekaly havířovské školy a školky stejně jako v předchozích letech. Největší

změny letos po prázdninách uvidí žáci a učitelé ZŠ Karolíny Světlé. Cílem rekonstrukce zde bylo zlepšit tepelně
technický stav budovy. Pro školu to znamenalo zateplení obvodového pláště i střechy pěti pavilonů školy. Projekt
zahrnoval také výměnu oken a dveří v souladu se závěry provedeného energetického auditu. Oprava si vyžádá
25,6 milionů korun, město na rekonstrukci získá 85 procent uznatelných nákladů ze Státního fondu životního pro-
středí. Nad rámec původního projektu se opravují ještě hlavní a dva boční vstupy do školy. Ty budou plně hraze-
ny z rozpočtu města. 

Oprava začala  koncem července a kromě vylepšení tepelných vlastností objektu zlepší také celkový estetický
vzhled jedné z největších havířovských škol. Dokončení rekonstrukce se předpokládá začátkem listopadu.

Do údržby škol jdou v Havířově desítky milionů 
Další bezmála dvě desítky milionů korun investovalo město do prázdninové údržby svých škol a školek.

Některé objekty se dočkaly výměny oken případně zateplení fasády, jiné zase opravy sociálních uzlů, výměny
topení nebo výměny rozvodů vody. Větší opravy na školách a školkách dosahují částky zhruba 11 milionů korun.
Samozřejmostí bylo "běžné prázdninové" malování, výměna některých podlahových krytin, malé opravy komuni-
kací na školních zahradách a další drobné opravy v celkové hodnotě 7 milionů.                                          -red-

S řešením využití prostoru i objektu bývalé Základní
školy Mánesova v Havířově pro potřeby domova seni-
orů se zvláštním režimem se během prázdnin
seznámili havířovští radní. 

Olomoucká architektonická kancelář pro město při-
pravila variantní řešení rekonstrukce bývalé školy
i možnost postavit na sousedním sportovním hřišti
zcela nový objekt pro dané účely. 

"Tuto alternativu jsme ale hned zamítli. Pro město je

důležité chátrající objekt školy Mánesova opravit

a dané místo zkulturnit. Nabízí se možnost zřídit tady

domov pro seniory, který potřebujeme, protože obyva-

telé Havířova stárnou. Je to jen studie o nabízených

možnostech, do budoucna ale počítáme s tím, že tady

bude provoz sloužící sociální oblasti," zdůraznil
primátor Havířova Daniel Pawlas. 

Výstavba nového objektu předpokládá náklady pře-
vyšující 185 milionů korun, tři varianty rekonstrukce
stávajících budov se s náklady pohybují v rozmezí od
168 do 215 milionů korun. Nejlevnější je varianta zre-
konstruovat pavilony na domov se stovkou jednolůžko-
vých pokojů a zbourat objekt zdejší tělocvičny a bazé-
nu. Architekti pak v dalších variantách nabízejí také
využití těchto nepotřebných prostor, například pro
vznik polyfunkčního domu s byty a komerčními prosto-
ry nebo výstavbu archivu, který Havířov nemá. 

Všechny varianty samozřejmě počítají se stavbou
nového parkoviště. "Jedná se o velmi nákladnou inves-

tici, kterou si město nemůže dovolit financovat ze

svého rozpočtu. Budeme hledat možnosti případný

projekt financovat i z prostředků evropských fondů,"

uvedl primátor.                                                  -red-

POZVÁNKA
na jednání 

Zastupitelstva města Havířova

pondělí 14. září 2015 
v sále Kulturního domu Radost.

Hodina začátku jednání 
bude upřesněna.

Jednání je přístupné veřejnosti.

Interpelace a dotazy občanů 
jsou zařazeny dvě hodiny 

po zahájení jednání. 

Upozorňujeme občany na 
nutnost předkládat příspěvky 

k vystoupení v písemné podobě. 

Z bývalé zvláštní školy 
by mohl být domov pro seniory

Foto: Romana Bartošková
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O nákupu zemního plynu a elektřiny na
Českomoravské komoditní burze rozhodli
havířovští radní také pro léta 2016 a 2017.
Energie pro své budovy, příspěvkové organi-
zace a městské společnosti nakupuje radni-
ce vždy na následující rok hromadně od roku
2012. "Tentokrát jsme navrhli nákup energií
na dva roky - především z důvodu poklesu
velkoobchodních cen i kurzu koruny vůči
euru. Ten má rovněž veliký vliv na cenu ener-
gií," vysvětlila energetička havířovského

magistrátu Nikol Fikáčková. Realizaci náku-
pu město očekává v průběhu září, po sběru
podkladů a požadavků všech organizací
a institucí. 

Situace na trhu s energiemi je v posledních
letech poměrně nepředvídatelná a má na ni
vliv spousta faktorů včetně vývoje světové
ekonomiky. Proto je poměrně obtížné budou-
cí cenový vývoj těchto komodit odpovědně
stanovit. Přesto město Havířov při posledním
nákupu elektřiny a zemního plynu na rok

2015 snížilo ceny o půl milionu a od prvního
nákupu silové elektřiny a zemního plynu
v roce 2012 náklady klesly o 4 miliony.

K nákupu na komoditní burze přistupuje
Havířov hned z několika důvodů. Komoditní
nákup lze uskutečnit pružně a ve chvíli nej-
příznivějších cen komodit na trhu. Poměrně
jednoduchá je také administrativa a kom-
plexní příprava nákupu ze strany burzovních
dohodců.

-red-

První akcí na nově ote-
vřeném dopravním hřišti
v Havířově-Šumbarku byl pro-
jekt Městské policie Havířov
s názvem „Bezpečné prázdni-
ny“, kterého se účastnily děti
z příměstského letního tábora
střediska volného času ASTE-
RIX. Celkem se akce zúčastnilo
ve třech týdenních turnusech
114 dětí.

Skupina prevence MP
Havířov navázala na velmi
dobré zkušenosti z předchozích
let, kdy byl tento projekt již rea-
lizován na malém dopravním

hřišti MŠ Místní. 
V souvislosti s právě probíha-

jícími prázdninami roste potře-
ba děti upozornit na nebezpe-
čné situace a případná rizika
silničního provozu, se kterými
se mohou setkat, a tím se poku-
sit v rámci prevence snížit počet
jejich nehod a zranění.  

Monika Krpelíková, 

projektový manažer MP

Občanská komise č. 6 Havířov–Životice oznamuje změnu ve funkci zvoníka při obsluze dřevěné životické zvonice. 
Obsluhu umíráčku, zvonu doprovázejícího zemřelé na jejich poslední cestě, od měsíce července přijal 

pan Z. Šimša. Bližší informace občanům o možnostech zvonění podá předseda občanské komise. 

CVA-Centrum volnočasových aktivit,
Horymírova 1511/9, Havířov-Město, tel. 596 811 688

7. 9. (pondělí) - od 15.00 hodin přednáška paní Gelnarové na téma
„KONÍČKY, KONĚ V PÍSNIČKÁCH“

16. 9. (středa) - od 9.30 hodin přednáška MUDr. Vránové na téma 
„ALZHEIMEROVA CHOROBA I.“

Kroužek studené kuchyně - p. Studnická - dne 21. 9. a 22. 9. 
od 9.30 do 11.30 hodin 

Pravidelný program:

PONDĚLÍ: od 14.00 do 17.00 hodin p. Szostková - dovednostní
kroužek - ubrousková technika, malování na hedvábí,
batikování, tkaní, vyšívání, pletení

ÚTERÝ: od 13.00 do 18.00 hodin p. Foldynová - karetní hra
Taroky, od 14.00 do 17.00 hodin p. Burová 
- dovednostní kroužek - výroba keramiky 

STŘEDA: od 10.00 do 12.00 hodin - p. Adamová 
– kroužek přípravy k šití – střihy, kompletace.. 
od 14.00 do 17.00 hodin p. Szostková - dovednostní
kroužek - ubrousková technika, malování na hedvábí,
batikování, tkaní, vyšívání, pletení

ČTVRTEK: od 9.15 do 11.15 hodin chůze s holemi Nordic walking 
PÁTEK: od 14.00 do 17.00 hodin - p. Heinzová 

- dovednostní kroužek - výroba šperků
od 14.00 do 17.00 hodin p. Čechová 
- kroužek kreslení

Případné změny budou zveřejněny na stránkách www.havirov-city.cz
(volný čas – Centrum volnočasových aktivit)  a na nástěnce umístěné
přímo v budově CVA.

Elektřinu a plyn Havířov znovu nakoupí na komoditní burze

PREVENTIVNÍ PROJEKT MĚSTSKÉ POLICIE „BEZPEČNÉ PRÁZDNINY“ 

MĚSTSKÁ POLICIE HAVÍŘOV PŘIPRAVUJE
DALŠÍ KURZY SEBEOBRANY PRO ŽENY

Instruktážní kurzy budou probíhat v měsíci říjnu a listopadu, v tělocvič-
ně na ZŠ F. Hrubína, ul. Studentská, Havířov - Podlesí (vhodné spor-
tovní oblečení a sportovní obuv) v celkovém počtu 8 hodin (4 x 2 hodi-
ny).  Účastnice se seznámí s hmaty a chvaty sebeobrany, s obrannými
a ochrannými prostředky a se základy pravidel komunikace s útoč-
níkem. Kurzy budou probíhat vždy od 17 do 19 hodin. 

TERMÍNY PRO KURZ V ŘÍJNU
Zahájení: 6. 10. 2015 v 17 hodin

Následné lekce: 13. 10., 20. 10. a 27. 10. 2015

TERMÍNY PRO KURZ V LISTOPADU
Zahájení: 3. 11. 2015 v 17 hodin

Následné lekce: 10. 11., 24. 11. a 1. 12. 2015
Cílem těchto kurzů je, aby ženy získaly potřebné vědomosti, dovednosti
a také určité návyky z oblasti sebeobrany a používání prostředků osob-
ní individuální ochrany, které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti.
Lektory kurzu jsou strážníci MP Havířov.

Kurzy sebeobrany 
,,ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT“ 
jsou pro zájemkyně bezplatné.

Každá účastnice kurzu obdrží potvrzení o absolvování kurzu na MP
Havířov a preventivní informační materiály. 

Maximální počet účastnic kurzu je 40.  
Zájemkyně o tyto kurzy se mohou přihlásit do 30. 9. 2015 na 

tel. 596 410 133 – skupina prevence MP Havířov – pí. Bc. Šindlerová, 
pí. Koňaříková, e-mail prevence.mpha@havirov-city.cz
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Speciální 
barevné tašky 
podporují 
třídění odpadu 
v Havířově 

Tisíc pět set havířovských domácností
získalo v průběhu uplynulých týdnů sady
praktických žluto-modro-zelených tašek
na třídění odpadu. Tříbarevné sady tašek
na třídění skla, papíru a plastů se staly
hitem v celé řadě obcí České republiky,
přinesly lepší výsledky tříděného sběru
odpadu a nejinak je tomu v Havířově.
"Ještě pořád máme na magistrátu k roze-
brání dalších pět stovek sad těchto
pomocníků pro třídění odpadu v domác-
nostech," říká Iveta Grzonková z odboru
komunálních služeb. 

Lidé si tašky mohou vyzvednout v úřed-
ních hodinách na radnici za předpokladu, že
mají trvalé bydliště v Havířově. Mimo úřední
dny jsou pro ně tašky k dispozici v podatelně
magistrátu. "O správném třídění informují
symboly na sadách tří tašek, ale také samo-
lepky, které občané najdou na všech barev-
ných kontejnerech ve městě," doplňuje
Grzonková. 

Do ŽLUTÝCH kontejnerů patří PET
lahve a plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie,
plastové kelímky a krabičky od potravin
a další výrobky z plastů. 
MODRÉ kontejnery pojmou papírové

obaly, krabice, kancelářský papír, sešity,
noviny, časopisy, letáky, nápojové kartóny
od mléka a nápojů. 
ZELENÉ a BÍLÉ kontejnery jsou určeny

pro čiré a barevné sklenice, skleněné nádo-
by, láhve od nápojů a tabulové sklo. 

V roce 2013 věnovalo město tašky také
havířovským školám, kde v osmých
a devátých třídách třídili odpad žáci.
Praktické plastové tašky žluté, modré
a zelené barvy se dají navzájem spojit
suchým zipem. Lidé tak mohou odpad třídit
doma přímo do nich a obsah vysypávat
do patřičných kontejnerů. "Tašky jsou opako-
vatelně použitelné a jednoduše se uskladňu-
jí," doplnila Grzonková. 

K třídění se snaží obyvatele společně se
statutárním městem Havířov motivovat také
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.
Ta každoročně realizuje řadu podpůrných
aktivit. "Například spoluprací při distribuci
barevných tašek každoročně zazname-
náváme vyšší výtěžnost vytříděného odpa-
du. Plasty, papír a sklo se pak druhotně zpra-
covávají na nové výrobky a to je dobré pře-
devším pro naše životní prostředí. Šetříme
tak primární suroviny i místo na skládkách,"
vysvětluje tisková mluvčí společnosti EKO-
KOM Šárka Nováková. 

Díky třídění se ročně ušetří bezmála dva
miliony stromů, více na www.jaktridit.cz 

-red-

Chodci
Chodcem je i například osoba na kolečkových

bruslích, skateboardu nebo také osoba vedoucí
vedle sebe jízdní kolo. Ta má povinnost pou-
žívat chodník, v případě, že není k dispozici, tak
levé strany komunikace. Často tedy v provozu
sledujeme přestupky osob na bruslích či skate-
boardech, které neoprávněně, na místo chod-
níku nebo stezky pro cyklisty, používají komuni-
kaci a neuvědomují si, že tímto jednáním ohro-
žují nejen sebe, ale i jiné účastníky provozu.
Stačí pád a bruslař nebo skateboardista leží pod
koly vozidel, což při srážce s jednostopým
vozidlem ohrozí i nevinného. Také si musíme
uvědomit, že pokud je zřízena stezka pro chod-
ce a cyklisty, může do části určené pro cyklisty
vstoupit pěší chodec jen za účelem přejití přes
tuto stezku nebo obejití překážky, a to za pod-
mínky, že neohrozí jedoucí cyklisty. Část určená
pro chodce a cyklisty je vždy barevně odlišena.
Zásady při přecházení vozovky:  
-  Je-li v blízkosti 50 metrů přechod pro chodce

nebo místo pro přecházení, nesmí se pře-
cházet mimo tato místa - nesmíme být leniví
dojít k přechodu

- Po přechodu se přechází výhradně po pravé
straně - není nutné se srážet s protijdoucími

- Před vstupem na přechod je nutné se rozhléd-
nout - nespoléhejme na kázeň řidiče
Cyklisté

Cyklistou je také osoba jedoucí na koloběžce.
Každý cyklista mladší 18 let je povinen používat
přilbu, starší cyklista by si ale měl také uvědo-
mit, že hlavu má jen jednu. Je-li v ulicích zříze-
na cyklostezka, je cyklista povinen, na místo
komunikace, užít tuto cyklostezku, označenou
dopravní značkou a často také vyznačenou čer-
venou dlažbou. Spousta cyklistů jezdí neu-
kázněně nejen po chodnících nebo stezkách
pro chodce, ti pravidel neznalí i po přechodech
pro chodce a ti bezohlední se dokonce dožadu-
jí práva chodců. Protiprávně vyžadují po řidi-
čích, aby jim umožnili přejetí přes tuto komuni-
kaci. Musíme si také uvědomit, že v případě
křížení cyklostezky přes komunikaci je vyzna-
čen přejezd pro cyklisty. Na něm ale platí zcela
odlišná pravidla než pro chodce na přechodech
pro chodce. Při využití přejezdu to je cyklista,
kdo nesmí ohrozit řidiče jedoucí po pozemní

komunikaci. Tedy, jak se cyklisté chybně
domnívají, nemá cyklista žádné pravidlo před-
nosti před vozidlem na komunikaci. Jízdní kolo
musí cyklista vždy vybavit odrazkami, za
snížené viditelnosti nehazardovat bez osvětlení
a i výstražná vesta má svůj bezpečnostní výz-
nam.
Zásady při přejíždění vozovky:  
- Po přechodu pro chodce se chodí s kolem

vedle sebe – na přechod cyklista nesmí
- Při použití přejezdu pro cyklistu má přednost

vozidlo na komunikaci – neplatí na řízené
křižovatce, pokud cyklistovi svítí zelená

Každý má svou stezku

Nutná vzájemná ohleduplnost na společné
stezce

Roman Skácel, předseda Komise Rady města
Havířova pro BESIP

Harmonogram přistavení VPK - září 2015

Pro chodce chodník, 
pro cyklisty cyklostezka
Asi takto bychom mohli shrnout, kam v silničním provozu patří jednotliví účastníci.

1. 9. -    3. 9. Školní (u lesa), Školní x Petřvaldská, Na Dolanech, Lazecká ( u lesa)

4. 9. -    7. 9. Kosmonautů, U Topolů, Na Kavkovicích, Na Stezce, U Hřiště, Šrámkova

8. 9. -  10. 9. Na Polanech, Staniční, E. Krásnohorské, Podélná (Osinky) 

11. 9. - 14. 9. Mládežnická, Ladova, Mládí, Na Pavlasůvce, U Pískovny

15. 9. - 17. 9. Nový svět (ZO), Hraniční,  Květná, Zručná, Prachatická x Nad Tratí

18. 9. - 21. 9. M. Pujmanové, Sadová, Kpt. Vajdy, Hálkova, Ostrovského

22. 9. - 24. 9. Okrajová (parkoviště), E. Holuba, K. Světlé (Luna), Větrná

25. 9. - 29. 9. Na Pacalůvce, Kubelíkova, Na Kempách (ZO), Soví
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Dokončena Poslední etapa regenerace
obytných domů v rámci Integrovaného
plánu rozvoje města Zóna Šumbark II
Za Teslou 

Ukončením regenerace obytného domu na ul. Pujmanové byla dokon-
čena poslední etapa regenerace bytových domů v Havířově-Šumbarku
z projektu Regenerace obytných domů na ul. Mládí a M. Pujmanové.  

Regenerace byla spolufinancována z prostředků EU Integrovaného
operačního programu a státního rozpočtu ve výši 20 mil Kč z celkových
nákladů 87 mil Kč. Cílem tohoto projektu bylo zlepšení celkového vzhledu
lokality a pomoc při řešení problémů daného území a jeho obyvatel. 

Celkem bylo již opraveno 10 bytových domů. Cesta k proměně této pro-
blémové zóny v běžnou část města bude definitivně ukončena projektem
Zóna Šumark II Za Teslou – 5.etapa, ve kterém proběhne revitalizace
stávajícího oboustranného chodníku podél ulice M. Pujmanové od křižo-
vatky s ul. Jarošova až po točnu autobusů na ul. Lidická v šíři cca 2 m
spolu s přístupovými chodníky k obytným domům pouze podél pravo-
stranného chodníku.Tato rekonstrukce probíhá od srpna do října 2015. 

Hana Navrátilová

Krevní centrum hledá
další dárce krve
Dárcovství krve má v našem regionu silnou tradici. Do značné míry za ni
může těžké povolání horníků a huťařů, kde odjakživa panovala kamarád-
ská soudržnost a pomoc kamarádovi stála na žebříčku hodnot vždycky
hodně vysoko. Pomůžu kamarádovi, kamarád pomůže mně. Jenže hor-
nictví je léta v útlumu. Je stále nutné darovat krev? A pokud ano, co to
obnáší? Na otázky odpovídal Ing. Radek Foldyna, obchodní a marketin-
gový manažer z Krevního centra Frýdek-Místek.

Proč se v dnešní době stát dárcem krve?

Každý z nás se může dostat do situace, kdy z důvodu úrazu, nehody nebo
onemocnění bude potřebovat krevní transfuzi. Věřím, že je mezi námi
mnoho uvědomělých občanů starších 18 let, kteří by chtěli a mohli dár-
covstvím krve pomoci v záchraně lidských životů.

Co má udělat člověk, když se rozhodne darovat krev?

Takového člověka rádi uvítáme na pobočce Krevního centra v Havířově na
Dlouhé ulici 83. Jedná se o zdravotní středisko naproti obchodnímu kom-
plexu Permon, kde odborný zdravotní personál včetně lékaře provede
nezbytné úkony, jako je vyplnění zdravotního dotazníku, zdravotní pro-
hlídka a vyšetření krve. Pokud klient projde zdravotní prohlídkou bez nále-
zu, můžeme přejít k samotnému dárcovství krve.

Je to bolestivý výkon a jak dlouho trvá?

Pokud zvládáte u lékaře odběry krve, tak se nemusíte ničeho obávat.
Časově se jedná o maximálně hodinový výkon, kdy ležíte na odběrovém
lehátku a v ruce máte napojenou odběrovou kanylu. Vše pod dohledem
zdravotních sester a lékaře. Ze zákona máte nárok i na proplacení celo-
denní mzdy od zaměstnavatele a od Krevního centra obdržíte dárkovou
poukázku na občerstvení - oběd.

Připravujete v Havířově nějaké novinky?

Pro větší komfort připravujeme pro naše klienty nové prostory Krevního
centra na pobočce v Havířově. Pokud půjde vše podle plánu, otevřeme je
začátkem roku 2016 v centru města nad Hlavní poštou.

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY 
POPLATKU ZE PSŮ 
A „ZA ODPADY“  

Dovolujeme si upozornit poplatníky místních poplatků ze psů
a za „komunální odpad“, že nastává splatnost druhé splátky poplat-
ku. Zkontrolujte, zda jste si splnili své povinnosti a máte uhrazen
poplatek ze psů nejpozději do 30. září a poplatek za „komunální
odpad“ do konce října.

V současné době doručovanými platebními výměry se hradí dlužné
částky za předchozí rok, ne letošní poplatek.

Oba poplatky zůstávají ve stejné výši i v roce 2016! 
Poplatek za „komunální odpad“ v částce 552 Kč za osobu a kalen-

dářní rok. Poplatek ze psů činí pro držitele psů bydlících v bytové
zástavbě 1.100,- Kč, v rodinném domě 300,- Kč a pro důchodce
200,- Kč.

Dále správce poplatků informuje poplatníky, že od 1. 7. 2015 vstoupi-
lo v účinnost osvobození od poplatku pro vlastníky zahradních chatek.
Kdo ještě nepožádal o vrácení poloviny poplatku, nechť tak učiní
v kanceláři B010 na oddělení správy poplatků.

Rovněž bylo zastupitelstvem města schváleno obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2015 další osvobození pro poplatníky, jejichž okruh nalez-
nete ve znění článku 6 této vyhlášky, která je dostupná na webových
stránkách města. Podrobné informace jsou připraveni poskytnout
pracovníci oddělení správy poplatků osobně, telefonicky či emailem.

Magistrát města Havířova

odbor organizační, oddělení správy poplatků
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Problematika nelegální migrace se stala
žhavým tématem žhavého léta a každodenně
plní stránky médií. Objevuje se mnoho proti-
chůdných informací, spekulací a fám. Mezi
ně patří i zvěsti o tom, že do Havířova míří
stovky a možná tisíce nelegálních běženců
ze Sýrie, Afghánistánu a severní Afriky.
Předkládáme vyjádření primátora města
Havířova Daniela Pawlase k tomuto tématu: 

V Havířově je pobytové středisko ministerstva
vnitra pro uprchlíky bezmála dvacet let. Nebyly
s ním nikdy problémy a s jeho osazenstvem
žádné potíže. Podtrhuji, že v žádném případě
nejde o klasické imigranty, ale vesměs o obyva-
tele cizích států, kteří svůj domov opouštěli pře-
vážně z politických důvodů a na azyl čekají
i několik let. 

Jedná se často o vysokoškolsky vzdělané lidi,
v mnoha případech už zaměstnané, kteří jsou
tady i se svými rodinami, mluví už česky, potře-
bují se zařadit do společnosti. Všichni prošli po
příchodu do ČR veškerým přijímacím procesem,
na jehož konci jim je přiznána mezinárodně

právní ochrana. 
Tito lidé jsou zařazeni do dlouhodobého inte-

gračního programu ministerstva vnitra.
Zprávy o tom, že by k nám měli přijít uprchlíci

ze současné migrační vlny, považuji za fámy,
nepředpokládám, že k něčemu takovému dojde,
protože si musíme uvědomit, že podle platné
legislativy imigranti musí po zadržení do deten-
čních uprchlických táborů, jako je například
v Bělé pod Bezdězem a vzniká ve Vyšních
Lhotách, a nelze je umisťovat někam do bytů. To
je holý nesmysl. Pokud by snad k tomu mělo
docházet, musím kategoricky říct, že tady jsme
opravdu radikální a budeme proti tomu bojovat
všemi prostředky.

Nevidíme jediný důvod ke zhoršování sociál-
ního klimatu v našem městě. Havířov má dost
svých problémů k řešení - počínaje vysokou
nezaměstnaností, sociálními problémy, životním
prostředím a tak dále - a tyto problémy musíme
řešit prioritně.

-red-

Havířov se bude nelegálním uprchlíkům bránit
"Neházejme všechny do jednoho pytle,"
říká primátor Daniel Pawlas
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V částech Havířova Životice
a Prostřední Suchá skončila
výstavba splaškové kanalizace,
která trvala jeden rok. Na městskou
kanalizaci se tak napojilo přibližně
780 obyvatel bydlících v ulicích
Zelená, Na Dolanech, Severní, Na
Polanech, Padlých Hrdinů,
Ovocná, Na Osinách, Hornosušská
a Protější.

Cena díla je 69,18 milionu korun
bez DPH a projekt je spolufinanco-
ván z prostředků Státního fondu

životního prostředí, který může
poskytnout podporu až 52,6 milio-
nu korun. 

V Životicích je nově přes 6 kilo-
metrů splaškové kanalizace včetně
119 přípojek a 3 čerpacích stanic.             

V Prostřední Suché stavbaři
vybudovali 966 metrů kanalizace
s 56 přípojkami. V rámci stavby
kanalizace v této části města prošla
rekonstrukcí na Hornosušské ulici
stávající dešťová kanalizace
v délce 554 metrů.

-red-

V Životicích a Prostřední Suché
byla dokončena výstavba kanalizace

Táborová detektivka 
byla letošním tématem desetidenního pobytu, který pro mentálně posti-

žené klienty už tradičně pořádalo krajské Sdružení pro pomoc lidem
s mentálním postižením (SPMP). 

Patnáctého ročníku se zúčastnilo na padesát táborníků ve věku od
14 do 51 let - z toho pět z Havířova - kteří se rekreovali, sportovali, chodi-
li po horách, odpočívali, soutěžili, tančili i se vzdělávali na přednáškách
a exkurzích. 

Už patnáct let je vedoucím tábora středoškolský učitel a v současné
době náměstek havířovského primátora Daniel Vachtarčík.  

"Organizovat tento tábor, vymyslet vždy dobré téma a udržet všechny

táborníky v pohodě je krásné poslání. Nemohl bych je ale plnit bez všech

svých spolupracovníků, oddílových vedoucích a naší zdravotnice, kteří to

poslání beze zbytku plní se mnou," říká Daniel Vachtarčík, kterého letošní
táborníci na závěr odměnili vlastnoručně vyrobeným plakátem s poděko-
váním a podpisy všech přítomných. "Velice mě to potěšilo i dojalo,"

připustil táborový vedoucí.                                                               (woj)

DNY 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V MONTESSORI 

CENTRU BIMBONIDO

ul. Vrchlického 1a, 
budova ZUŠ L. Janáčka,

Havířov-Podlesí 
proběhnou 

1. - 3. září 2015 
v čase 

Út - ČT 9.00 - 11.00 hod. 
St 14.30 - 16.00 hod.

www.bimbonido.cz

POZVÁNKA 
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1. 10. 2015 se od 8 do 17 hod. 
v rámci oslav Dne seniorů  

uskuteční „Den otevřených dveří“
ve Středisku sociálních 
a zdravotních zařízení 

na ulici Moskevská 1103/1f,
Havířov–Město.

Můžete si prohlédnout prostory
zařízení těchto služeb: 

Denní stacionář, Pečovatelská 
služba, Respitní péče, Odborné

sociální poradenství, Domácí 
ošetřovatelská péče. 

K dispozici Vám budou sociální
pracovnice uvedených služeb 
a personál celého zařízení.

I letos se senioři města zúčastni-
li výstavy Šikovné ruce našich seni-
orů v Lysé nad Labem. 

Výstava probíhala v nově otev-
řené výstavní hale a 49 seniorů
z Havířova tam nemohlo chybět.
Magistrát města Havířova zorgani-
zoval dvoudenní zájezd pro nás
seniory, kteří jsme reprezentovali
město svými výrobky, s doplňujícím
programem v Kolíně a Poděbra-
dech.

Se zájmem jsme obdivovali
velké množství různých prací, které
vytvořily ruce seniorů, a bylo co
obdivovat. 

Celkem vystavovalo 1 150 senio-
rů 3 500 exponátů. Senioři
z Havířova vynikli i v tomto množst-
ví různorodých krásných výrobků
a získali pět ocenění za ruční
práce, jedno ocenění za počítačo-
vou prezentaci, jedno ocenění za
fotografii a zvláštní ocenění
senátorky Parlamentu ČR paní
Emílie Třískové za výrobky studené
kuchyně. 

To, že pořadatelé této výstavy
jsou lidé bezpochyby na svém
místě, o tom nikdo nepochyboval.
Jejich vřelé přivítání, krásné ceny

a nezapomenutelný kulturní pro-
gram je výsledkem jejich mravenčí
práce. 

Atmosféra byla skvělá, všichni
jsme se cítili jako dobří přátelé
hlavně díky dlouhodobé spolupráci
s paní Emílií Třískovou.

Večer po výstavě jsme příjemně
strávili na 52. ročníku mezinárod-
ního hudebního festivalu Kmochův
Kolín. 

Při vystoupení Moravanky Jana
Slabáka jsme si všichni i zazpívali. 

Druhý den jsme začali velmi
příjemnou plavbou po sluncem zali-
tém Labi, za kterou děkujeme
manželům Husákovým z Podě-
brad, a po obědě jsme v krásném
dni pokračovali projížďkou vláčkem
po Poděbradech až k soutoku Labe
s Cidlinou. 

Dobrá nálada nám vydržela až
do Havířova, kdy o písničky a vtipy
zpáteční cestou autobusem nebyla
nouze. 

Krásné zážitky nám budou připo-
mínat fotografie až do následující
výstavy v roce 2016.

Věra Hudečková, 

František Procházka

Šikovné ruce našich seniorů 2015

Z redakční pošty:
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Městská realitní agentura
(MRA) je městskou společností,
jejímž úkolem je spravovat byto-
vý a nebytový fond Havířova. 

V praxi to znamená více než
osm tisíc bytů. Jednatelé společ-
nosti Robert Masarovič
a Štefan Langer, kteří stojí v čele
MRA od listopadu loňského
roku, odpovídali na dotazy, jak
vypadá současný stav společ-
nosti, co se podařilo zlepšit
a jaké úkoly ještě tuto společ-
nost čekají.

Městská realitní agentura, s.r.o.
prožívá složité období. 100% měst-
ská společnost plní úkoly své pod-
staty: správu a údržbu části bytové-
ho a nebytového fondu statutárního
města Havířov. Potýká se se skry-
tým dluhem nedokončené revitali-
zace bytového fondu, kontroverz-
ním systémem výběru dodavatelů
oprav bytů, materiálů a služeb
v nedávné minulosti, velkým kon-
zervativizmem části pracovníků
nebo silně zastaralou informační
podporou základních procesů ve
společnosti, která neumožňuje ani
efektivní řízení, ani kontrolu organi-
zace. V neposlední řadě na společ-
nost nepřímo doléhají nižší příjmy
města z rozpočtového určení daní
s předpokladem jen velmi opatrné-
ho zlepšení. Tento faktor spolu
s vysýchající studnou dotací inves-
tiční rozlet města účinně brzdí. 

Přes všechny tyto obtíže se daří
plnit strategické cíle, které si
Městská realitní agentura, s.r.o.
vytyčila pro současné období. Mezi
nejdůležitější patří vytvoření funk-
čního systému transparentního
výběru dodavatelů materiálů a slu-
žeb, profesionalizace firmy, zvýšení
efektivity jednotlivých částí firmy,
zvýšení kvality služeb našim zákaz-
níkům a depolitizace organizace. 

V nedávném období došlo
k několika změnám organizační
struktury. V čem spočívaly?

Vytvořili jsme odborně orientova-
nou organizační strukturu respektu-
jící její základní části: provoz (pan
Valášek), ekonomiku (paní
Horáková) a zakázky (paní Hegyi).
Čtvrtou částí je obchod (pan
Sýkora). Všechny manažerské
pozice byly obsazené stávajícími
pracovníky společnosti, kteří mají
odborné a zkušenostní zázemí pro
výkon náročné pozice. 

V červnu jsme ukončili řádné
výběrové řízení na ředitele společ-
nosti. Vítězem se stal Ing. Pavel
Tichý, odborník, manažer, praktik
a nepolitik. Prostě profesionál. 

V prvním půlroce proběhly ve
společnosti dva audity: jeden se
zaměřením na faktický stav infor-
mační infrastruktury a forenzní
audit. Tento realizovala společnost
Ernst & Young. Analyzovala období
let 2012 až 2014 ve vztahu k veřej-

ným zakázkám, systému údržby
a správě společnosti. Výstupy byly
dále analyzovány právně a postou-
peny dalšímu řešení ve smyslu
účinných zákonných norem ČR. 

Nejvýraznější a zcela zásadní
změnou prošel systém výběru
dodavatelů služeb a materiálů
pro Městskou realitní agenturu,
který jste proklamovali ihned po
volbách.

Slib voličům a koaliční smlouva
stojí na premise zavedení maximál-
ní možné transparence, respektu
k zákonům České republiky
a v neposlední řadě k občanům
města. To nejpodstatnější nebo nej-
viditelnější je, že vše je na webo-
vých stránkách firmy www.mra.cz.
Zavedli jsme elektronické soutěže
o opravy bytů a pro ně jednotné
Všeobecné obchodní podmínky.
Opravy bytů soutěžíme jednotlivě.
Pro ně jsme vytvořili dynamický
ceník naplňovaný průběžně z jed-
notlivých soutěží a vítězných
nabídek pro konkrétní úkony. 

Vícepráce a méněpráce jsou
hrazeny pouze z tohoto ceníku,
nikoliv na základě neurčitých
dohod. Podobně jsme soutěžili
a dále soutěžíme komplexnější
části, jakými jsou dodávky materi-
álů a odborných služeb. V tomto
režimu jsou letos opravovány
i školy a školky. 

Můžete uvést nějaká konkrétní
čísla, která se vztahují k elektro-
nickému soutěžení oprav bytů
a školských zařízení?
1. soutěžili jsme elektronickou ces-

tou celkem 300 soutěží (Včetně
soutěží na opravy škol, školek
a projektové dokumentace
k plánované výměně oken v roce
2016 a 2017) 

2. nabídky jsme obdrželi celkem ke
266 soutěžím (další jsou v běhu) 
a. předpokládaná cena dle

ceníku MRA z roku 2014 byla
42.340.905,10 Kč 

b. nabídnuté ceny firmami byly
29.241.127,09 Kč 

c. rozdíl je 13.099.778,01 Kč,
což činí 30,9% úspory proti
cenám v roce 2014 

3. z uvedených 266 soutěží je
uzavřených a odevzdaných celkem
189. Zbylé jsou stále v realizaci. 
a. předpokládaná cena dle

ceníku MRA z roku 2014 byla
u těchto soutěží
15.668.672,30 Kč 

b. nabídnuté ceny firmami byly

u těchto soutěží
10.934.807,50 Kč 

c. finální ceny po předání včetně
víceprací jsou 11.236.609,09
Kč. Vícepráce jsou celkem
3% 

d. celková realizovaná úspora
pro město Havířov je
4.432.063,21 Kč, což činí cel-
kem 28,3% proti cenám
z roku 2014 

Máte již vyčíslené celkové
úspory, ke kterým by nový sys-
tém měl vést?

Naše očekávání je, že tímto sys-
témem ušetříme městu Havířov do
konce roku 2015 celkem přibližně
20 milionů korun. Úspory ale hle-
dáme i v jiných oblastech. Dalším
krokem ke zvýšení efektivity spo-
lečnosti a ochraně osobních údajů
je zavedení jednotného řešení slu-
žeb tisku. Výběrovým řízením
vybraní dodavatelé nahradí třemi
kusy velkokapacitních tiskáren 55
současných tiskáren. Tisk bude
adresný pod osobním kódem
každého pracovníka. Osobní údaje
našich zákazníků budou pečlivě
utajené. Toto řešení šetří nejméně
25% z nákladů tisku, které jsou
nemalé. 

Úspory znamenají samozřejmě
největší devizu. Pracujete i na
jiných novinkách, které nejsou
prvoplánově zaměřené na finance?

V úsilí nepolevujeme. V tomto
roce v MRA spustíme nové pře-
hledné webové stránky, připravuje-
me komplexní výměnu dvou infor-
mačních systémů za jeden: robust-
ní, přehledný, efektivní. 

Dále připravujeme změnu práce
údržby směrem k posílení výkon-
nostních norem a vyšší zásluho-
vosti pro vynikající pracovníky. 

Zahájili jsme úzkou výměnu zku-
šeností s dalšími městskými spo-
lečnostmi, včetně vzájemného
delegování pracovních výkonů
mezi sebou. V neposlední řadě
budeme muset zmodernizovat
odměňovací systém opět směrem
k posílení zásluhovosti vynikajících
pracovníků a nadstandardních
pracovních výkonů. 

Další změny budou orientované
na zvýšení kvality služeb občanům
města a firmám, našim zákaz-
níkům. Čeká nás spousta úkolů
a s dalšími výsledky vás rádi touto
cestou seznámíme i po prázdni-
nách. S pracovníky města a dalších
společností na nich intenzivně pra-
cujeme. 

Závěrem jen poděkování vám,
našim spoluobčanům a voličům za
důvěru, kterou jste do nás vložili.
Nechceme ji zklamat. Je na místě
poděkovat i partnerům Městské
realitní agentury, s.r.o., firmám ve
městě i v okolí, které s námi se znač-
nou dávkou důvěry do toho šly. 

Děkujeme. 

Městská realitní agentura, s.r.o v srpnu 2015 ZUŠ B. Martinů
nabízí ve školním roce

2015/2016 
pro děti od 5 let výuku

v hudebním oboru
� přípravná hudební výchova
�  hra na hudební nástroj 

(klavír, housle, violoncello, 
kytara, bas. kytara, bicí, 
el. klávesy, akordeon,

� dechové nástroje - zobcová, 
příčná flétna, trubka, saxo-
fon, fagot, hoboj, pozoun...)

� sólový zpěv, sborový zpěv

v literárně-dramatickém
oboru

� krátké divadelní inscenace
� recitace, moderování pořadů,

divadelní monology 

v tanečním oboru
� současný tanec
� klasická taneční průprava, 

baletní přípravka
� dance aerobik

ve výtvarném oboru
� malba, kresba, grafika, 

keramika 
� tvůrčí fotografie

Přihlášky je možné podávat 
na ředitelství ZUŠ B. Martinů 
ul. Na Schodech 1, Havířov   

� 596 813128

ZUŠ L. Janáčka
vyhlašuje zápis 

nových žáků pro školní
rok 2015/2016

Pokud chcete, aby vaše dítě
trávilo svůj volný čas smyslupl-
ně a tvořivě, pak jsme tady pro
vás!
Přijímáme děti od 5 let 
a nabízíme vám kvalitní 
kvalifikovanou výuku v oborech: 
hudebním, výtvarném, taneč-
ním a literárně dramatickém. 

V hudebním oboru vyučujeme
zpěv sólový i sborový, nebo vás
naučíme hrát např. na flétnu,
klarinet, saxofon, trubku, klavír,
elektronické klávesové nástroje,
kytaru (klasickou, elektrickou
i basovou), housle, violu, violon-
cello, kontrabas, bicí nástroje,
harfu či akordeon.  
Ve výtvarném oboru si vyzkou-
šíte veškeré výtvarné techniky. 
V tanečním oboru vás
seznámíme s různými tanečními
styly – od klasického až po
moderní. 
Literárně dramatický obor je
skvělou průpravou pro hereckou
kariéru. 

Více informací, kontakty 
a přihlášky získáte na našich

stránkách:www.zuslj-havirov.cz/
� 596 411 064
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AKCE PRO DĚTI:

Dětské oddělení Svornosti:
ODKUD POCHÁZÍM – zahájení půlročního pro-
jektu, ve kterém budou děti zjišťovat, odkud
jejich rodina přišla do Havířova, sestavovat
rodokmen, sbírat fotografie apod. Na konci pro-
jektu budou mít celou rodinnou kroniku. 
Na první informační schůzku, která proběhne
10. 9. v 17.00 hod. v dětském oddělení, zveme
děti i jejich rodinné příslušníky.

Dětské oddělení Šrámkova:
ČTENÁŘSKÉ HITY V NAŠÍ KNIHOVNĚ 
ZA UPLYNULÝCH 60 LET. 
Tříměsíční vědomostní soutěž pro děti o drobné
ceny. 
MOJE MĚSTO/VESNICE. 
Výstava dětských prací z 25. ročníku mezi-
národní výtvarné soutěže Krásná jako kvítka.

Pobočka J. Seiferta:
16. 9. od 15.00 hod.
Poprázdninové výtvarné tvoření. 
Vyrobíme a namalujeme si vzpomínku na léto.  

Pobočka Dělnická:
21. 9. od 13.30 do 17.00 hod. 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KNIHOU. 
Součástí bude vernisáž prací dětí z léta.
O PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ – další kolo
výtvarné soutěže, tentokrát na téma MÍSTO,
KDE ŽIJU. Své práce můžete odevzdat
do 30. 10. v pobočce Dělnická.

AKCE PRO DOSPĚLÉ:
Oddělení hudby a umění Svornosti:
4. 9. končí výstava výrobků klientů organizace
Santé v Havířově.
9. 9. v 10.00 a 17.00 hod. 
BRIDŽ V KNIHOVNĚ – ukázka královské karet-
ní hry s výkladem.
23. 9. v 18.00 hod. PEL – MEL. 
Vernisáž výstavy obrazů členů výtvarného
kroužku CVA. V hudební části uslyšíte muzi-
kálové písně a šansony v podání Martiny
Pawerové, studentky JAMU v Brně. Klavírní

doprovod Miroslava Kupská.

Oddělení pro dospělé Svornosti:
2. 9. v 18.00 hod. Relaxační kurz J. Mažguta.
10. 9. v 18.00 hod. KNIŽNÍ KLUB. 
Na programu jsou knihy R. Bly - Železný Jan
(mytologické vyprávění jako základ k úvahám
o identitě muže.) a M. A. Schaffer – Spolek přátel
krásné literatury a bramborových koláčů.
(O obsazení ostrova německými okupanty, které
přes všechny útrapy neznamená konec kultury
a morálky.)

Budova Šrámkova:
17. 9. v 17.00 hod. POSEZENÍ NAD KNIHAMI
F tentokrát Na skok přes severní hranici.
Od 9. 9. výstava fotografií zaslaných do soutěže
SETKÁNÍ NA CESTÁCH. Maximálně dvěma
z nich můžete dát anonymně svůj hlas v anketě
Cena veřejnosti, ať už on-line na webových
stránkách knihovny www.knih-havirov.cz nebo
osobně v prostorách pobočky na ul. Šrámkova
2, a to do 30. 9.
Výstava fotografií členky Fotoklubu Havířov
Kristýny Tichánkové.

Pobočka J. Seiferta:
23. 9. od 17.00 hod. 
Beseda s Petrem Nazarovem a křest jeho nové
knihy Jižní Afrika - Namibie, Lesotho, Svazijsko
a Jihoafrická republika.  
RETROMÁNIE - výstavka časopisů z 80. let
(poklady ze skladu Štěpánky Jarošíkové).

Pobočka Dělnická:
22. 9. od 15.00 hod. ZÁŘÍ V ZAHRADĚ. 
Čtení pro dospělé.

Pobočka Občanská, Dolní Datyně:
24. 9. od 15.00 hod. ZÁŘÍ V ZAHRADĚ – čtení
pro dospělé.
O PLNÝ PYTEL SLADKOSTÍ – další kolo
výtvarné soutěže, tentokrát na téma MÍSTO,
KDE ŽIJU. 
Své práce můžete odevzdat do 29. 10. 
v pobočce Občanská.

VÁŽENÍ RODIČE,
V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

MÁME VOLNÁ MÍSTA
PRO VAŠE DĚTI, 

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Mateřská škola Přímá 8/1333

Havířov-Podlesí
596 411 342, 731 520 459

msprima@seznam.cz

HAVÍŘOVSKÉ 
DVORKY, 

místo setkání
19. 9. 2015 od 10.00 

v parku za KD Radost
Chcete poznat své sousedy,

naučit se něco nového, vypít do-
brou kávu, poslechnout příjemnou
hudbu a pořídit si něco hezkého?
Přijďte prozkoumat Havířovské
dvorky.    

Nechceme zvát hosty zvenčí,
chceme ukázat, že v Havířově žijí
schopní a talentovaní lidé. 

Akce je organizována dobrovol-
níky díky finanční podpoře Nadace
VIA.

V Havířově bude od září 
čtvrtá přípravka

Zřízení v pořadí čtvrté přípravné třídy v Havířově schválili radní města, a protože
souhlas s jejím vznikem vydal i krajský úřad, přípravka se od září na Základní škole
Žákovská otevře.

"Zaznamenali jsme velký počet žádostí o odklad povinné školní docházky a v této
části Havířova na základních školách přípravná třída chybí," vysvětluje důvod zřízení
další přípravné třídy ve městě náměstek havířovského primátora pro sociální rozvoj
Daniel Vachtarčík. 

Vedení ZŠ Žákovská proto o zřízení třídy požádalo a od září tak bude zdejší
přípravku navštěvovat 13 dětí, které budou pracovat podle školního vzdělávacího
programu mateřských škol s prvky školní výuky. 

"Jde o děti, kterým je povolen odklad povinné školní docházky a zařazení
do přípravné třídy pomůže vyrovnat jejich vývoj a lépe je připraví pro vstup do školy,"
uvedla ředitelka školy Helena Klimšová. 

Dosud měl Havířov zřízeny tři přípravné třídy v části Šumbark na základních
školách Moravská a Školní. Přípravku má také Základní škola Kpt. Jasioka
v Prostřední Suché, všechny tři navštěvovalo v uplynulých dvou školních letech
38 dětí.                                                                                                                 -red-

Městská knihovna Havířov

Důl architektury 
Vás zve

na vlakové nádraží 
v termínu od 

25. 9. do 4. 10. 2015 
na další sérii 

kulturních akcí 
tentokrát pod názvem

NÁDRAŽÍ ŽIJE 
PODZIMEM 

Více info na našich webových
stránkách www.nadrazizije.cz 
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ASTERIX - středisko volného času, Havířov info@svcha.eu, www.asterix-havirov.cz 

 

Na Nábřeží 41, Havířov-Město
tel: 596 811 175

M. Kudeříkové 14, Havířov-Město
tel: 596 811 031

Zveme děti i rodiče 
na Dny otevřených dveří 
1. - 4. září od 9 do 18 hod.

NABÍDKA KROUŽKŮ 
ve šk. roce 2015/16 
Středisko Na Nábřeží 41

Havířov-Město, tel: 596 811 175

Keramický ateliér – od 6 let, 
čtvrtek 14 - 16 hod., od 17. 9, 450 Kč.
Keramika na ZŠ 1.máje –  úterý 14 - 16 hod.,
od 15. 9., 540 Kč. 
Výtvarné řádění – od 6 let, tvoříme i dovádíme,
úterý 14 - 16 hod., od 15. 9., 540 Kč. 
Veselé Barvičky - od 5 let, tvoříme hravě, 
středa 15 - 17 hod., od 16. 9., 450 Kč. 
Cvičíme s Asterixem – od 7 let, hry, posilovna,
info 14. 9., 450 Kč.
Dračí doupě – od 6 let, fantasy hry,
pátek 16 - 18 hod., od 18. 9., 450 Kč. 
Zlatý řez – kresba, malba, příprava na SUŠ,
čtvrtek 16 - 18 hod., od 17. 9., 450 Kč.
Kytara – základy, akordy, písně,   
středa 16 - 17 hod., od 17. 9., 450 Kč.
Fitness – základy modelingu a zdravý životní
styl, info schůzka 14. 9. v 16 hod., 315 Kč.
Info: tomas.mendl@svcha.eu, 736 158 153

Železniční modeláři – od 11 let, řízení vláčků,
vlakový panel, info 17. 9. v 17 hod., 540 Kč.
Chobot – 7 - 10 let, chov a péče o zvířata
a rostliny, info 10. 9., 16 hod., 450 Kč.
Chlupáči – 11 - 15 let, péče o zvířata, soutěže
a výstavy, info 10. 9. v 16 hod., 450 Kč.
Kynologický - pokročilí, práce se psem na agi-
lity parkuru, info 9. 9. v 16 hod., 540 Kč. 
Voříšci I, II, III - začátečníci a pokroč., 11 - 15 let,
psí kousky+výcvik, info 9. 9. v 16 hod., 540 Kč.
Psí tlapky - od 10 let, vše o psech, návštěvy
útulku, info 9. 9. v 16 hod., 560 Kč.
Na farmě I a II – od 10 let, chov koní, práce
i jízda, info 10. 9. v 17 hod., 540 Kč,
/pouze v měsících : X.- XI., III.-VI./.
Lesní svišti - od 8 let,  příroda, exkurze, výlety,
info 10. 9. v 16 hod., 450 Kč.
Králíčí hop – cvičení vlastních králíčků –„par-
kur“, 450 Kč, info 10. 9. v 17 hod.
nikol.schovancova@svcha.eu, 605 466 675.

Kroužky moderních tanců:
Up & down mini I, II 4 - 7 let, 315 Kč
Up & down kids I, II 8 - 12 let, 450 Kč
Up & down juniors I, II 13 - 15 let, 450 Kč
Up & down teens I, II 16 a více let, 450 Kč
Disko, show dance, new style, krump, waack aj.
Nábor do všech ZÚ 3. 9. v 17 hod.
Rarášek - od 4 let, čtvrtek 17.30 - 18.30 hod.,
od 8. 10., pohyb, kreslení, hry, info 8. 9. v 17
hod., 240 Kč.
Sportík - od 4 let, pohyb, hry, zábava, info 8. 9.
v 17 hod., 240 Kč, od 8. 10. v 16.30 hod.
Učíme se s Medvídkem Pú I - 4 - 5 let, angličti-
na hrou, středa 16.30 - 17.30 hod. od 7. 10.,
info 8. 9. v 17 hod., 240 Kč.
Drumband - bubnujeme na drumbenech.
Info 8. 9. v 17 hod., 320 Kč .
Next Aerobic Stylers mini I, II. – od 4 let,

aerobic, základy a soutěže, info 8. 9. v 17 hod.,
I. 315 Kč, II. 450 Kč.
Florbal – pro holky i kluky, info 9. 9. v 17 hod.,
360 Kč, zahájení 22. 9. v 16.30 hod. 
Badminton I - IV – začátečníci i pokročilí, 7 - 18
let, po, út nebo čtvrtek, info 9. 9. v 17 hod., 
560 Kč. Zahájení: I 22. 9., II, III 24. 9., IV 21. 9. 
Stolní tenis – pro neregistrované děti všeho
věku, info 9. 9., 495 Kč, zahájení 22. 9. v 17.30.
Taekwon - do I, II, III, 8 - 17 let, info pro všech-
ny kroužky v Asterixu 9. 9. v 17 hod..
Zahájení:.
ZŠ Gen. Svobody, 21. 9. 16 hod., 315 Kč
ZŠ Pujmanové 22. 9. v 16. hod., 315 Kč,
Asterix 23. 9. v 17 hod., 450 Kč, 2x týdně.
Základy sebeobrany - 4 - 17 let, karate, judo,
box, info 9. 9., 17 hod., 360 Kč,
zahájení 23. 9.,16 hod.
Sedmikrásky – mažoretky, 4 - 10 let., 
info 8. 9. v 17 hod., 315 Kč. 
Zápas-volný styl - pro začátečníky, 8 - 15 let,
cena 450 Kč, nábor 3. 9. v 17 hod.
Zahájení 21. 9.
Orientální tanec –, choreografie, vystoupení,
6 – 8 let od 14. 9. v 15 hod., 315 Kč, 9 - 15 let
od 14. 9. v 17 hod., 450 Kč. Info 8. 9. v 17 hod.
Míčové hry - 10 - 15 let, 360 Kč,
info 9. 9. v 17 hod., zahájení 22. 9. v 15 hod. 
Babyny mini - latinsko-amer. tance pro
předškol. děti, 270 Kč, zahájení 21. 9. v 16.30
hod.
Babyny – latinsko-amer. tance, 6 – 10 let,
315 Kč, zahájení 22. 9. v 17 hod.
Standartní tance – 11 – 19 let, 450 Kč,
zahájení 22. 9. v 17 hod.
Latinsko-americké tance – 11 - 19 let, 270 Kč, 
zahájení 24. 9. v 17 hod.
Info: lucie.bitterova@svcha.eu,  739 669 763.

Středisko na ul. M Kudeříkové 14 

Havířov-Město, tel. 596 811 031
Letečtí modeláři I, II - 6 - 18 let, 990 Kč,
I zahájení 21. 9. v 16 hod., info 14. 9.,
II zahájení 22. 9. v 16 hod. info 15. 9.  
Holky a kluci v akci - 6 - 15 let, vaření, mlsání,
úterý 15 - 17 hod., od 29. 9.,info 22. 9.,
400 Kč + vl. suroviny. 
Plastikoví modeláři - 7 - 18 let, středa 16 hod.,
od 23. 9., info 16. 9., 540 Kč.
Dřevomodeláři – 7 - 18 let, středa 17 - 19 hod., 
od 23. 9., info schůzka 16. 9. 540 Kč.
Divadelní kroužek - 7 - 18 let, představení, stře-
da 17 - 19, od 23. 9., info 16. 9., 360 Kč.
Šikulové – 6 - 12 let, kreativní výt. tvorba,
čtvrtek ve 14.30, od 24. 9., info 17. 9., 360 Kč.
Angličtina - pro ZŠ i SŠ, doučování, konverz.,
pondělí v 16.30 hod., od 21. 9., info 14. 9., 
360 Kč.
Zákl. hry na kytaru – 7 - 18 let, pátek začáteč-
níci od 16., pokroč. od 17 hod., 
info 14. 9. v 16 hod., zahájení 21. 9., 450 Kč.
Kresba a grafika: 6 - 18 let. pondělí 15 - 17
hod., od 21. 9. Info 14. 9., 360 Kč.
Info:lenka.vaculikova@svcha.eu, 596 811 031

Dancing - 6 – 12 let, tanec, hry, soutěže, úterý
od 15 hod., zahájení 22. 9., 315 Kč.
Xichtíci - 6 - 15 let. Divadlo, vlastní představe-
ní, pondělí od 15 hod., zahájení 21. 9., 360 Kč.
Orientální tanec - od 6 let, vystoupení, středa
15 - 17, zahájení 16. 9., 360 Kč. Šátky máme.
Tvořivky - 6 – 12 let, dárky a dekorace, úterý 
15 - 17, zahájení 22. 9., 540 Kč.
Keramika 1, 2 – pondělí, středa, 6 - 15 let,

14.45 - 16.45 hod., zahájení po 21. 9., 
středa 16. 9., cena 630 Kč. 
Hravá flétna 6 – 10 let, pro začátečníky,
vhodné pro alergiky, čtvrtek od 16.30, zahájení
17. 9. v 15 hod, 360 Kč (vlastní flétna).                                                                                          
Keramická dílna pro mládež a dospělé I, II, III,
pondělí, středa nebo čtvrtek, 17 - 19 hod.,
zahájení po 21. 9., středa 16. 9., čvrtek 17. 9.,
1 350 Kč./šk. rok.  
lenka.vavreckova@svcha.eu, 596 811 031

PC pro nejmenší - od 6 let, pátek 
14 - 16.30 hod., základy hrou, Nintendo WII, info
18. 9., 480 Kč.
Elektro lego I., II. - 6 - 15 let, úterý, čtvrtek
od 16 hod., lego a. elektr. obvody, 
info 15. a 17. 9., 560 Kč.
Lego Robot – od 9 let, zákl. elektroniky, auto-
mat. a program., středa od 16 hod., 
info 16. 9. 560 Kč.
Programování – od 11 let, úterý v 16.30 hod.,
nutné zákl. znalosti PC a IT, info 15. 9., 560 Kč.
Matrix – od 9 let, HW a SW, pro koumáky!
Středa 16.30 - 19 hod., info 16. 9., 560 Kč.
Reload – od 10 let, pro pokročilé, trendy IT, 
tvorba webu, čtvrtek, v 16.30 hod., info 17. 9.,
560 Kč.
Minecraft club I, II - od 8 let, stavíme, hrajeme,
pondělí od 16.30 hod. nebo středa od 14 hod.,
info I 14. 9. a II 16. 9., zahájení 21. 9. a 23. 9.,
560 Kč.
Klub PC her - od 8 let, čtvrtek 14 - 16.30, FPS,
MMORPG, Nintendo WII, info 17. 9., 560 Kč.
Game maker - od 8 let, tvorba vlastních PC her.
Pondělí od 14 hod., info 14. 9., 585 Kč.
STEAM play hry - od 8 let, úterý od 14 hod.
Pro uživatele steam acc. Dota 2, LOL aj., 
info 15. 9.,560 Kč.
Teakwon-do od 6 let, korejské bojové umění!
Čtvrtek od 16.30 hod., info 17. 9., 380 Kč.
Info: zdenek.keclik@svcha.eu,  596 811 031

Není-li uvedeno jinak, info schůzky probíhají ve
stejnou hodinu jako pravidelné schůzky kroužků.
Činnost probíhá září - červen, není-li uvedeno
jinak. Cena je na celý školní rok a je splatná při
zápisu do kroužku. 
Přihlášky v obou střediscích po – pá 8 - 18 hod.
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KD PETRA BEZRUČE 

d
iv

ad
lo

EXKLUZIVNĚ Z KINA CENTRUM

vý
st

av
a

TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - KD P. Bezruče
Česká scéna 
15. 9. v 19 h. - velký sál KDPB pro skupinu HAA

Martin Kákoš-Gabo Dušík-Martin Sarvaš:

FRANTIŠEK Z ASSISI

22. 9. v 19 h. - velký sál KDPB pro skupinu HAC

Nikolaj Koljada: SLEPICE

Scena polska
8. 9. v 19 h. - velký sál KDPB pro skupinu HAP

Michał Bałucki: GRUBE RYBYvíce na www.tdivadlo.cz

p
o

h
ád

ky

GALERIE MARYČKA
Otevřeno: po-pá 14 - 18 h., mimo otevírací dobu zpřístupní

výstavu pracovník informací, vstupné dobrovolné

Havířovská historie – Jak jsme tady žili
výstava k 60. výročí založení města

Vernisáž ve čtvrtek 3. 9. od 17 h., výstava potrvá do 30. 9. 2015 

13. 9. v 15.00 h. - loutkový sál KD Petra Bezruče 
NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA
Divadlo V batohu Trojanovice
Veselá pohádková komedie vypráví příběh o tom, jak námořník

Frantík putoval kolem světa, aby zachránil princeznu Aničku

unesenou piráty sedmi moří.                                 Vstupné: 70 Kč

20. 9. v 15.00 h. - loutkový sál KD Petra Bezruče 
PATT A MATT JEDOU STANOVAT
Divadlo Křesadlo Třinec
Jak jinak začít nový školní rok, než s úsměvem a legrací. K tomu

jsou jako stvořená dobrodružství dvou nerozlučných kamarádů

a především velikých nešiků.                                 Vstupné: 70 Kč

27. 9. v 15.00 h. - loutkový sál KD Petra Bezruče 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Divadlo Úsměv Praha
Známá lidová pohádka pro děti o Jeníčkovi  a Mařence

a perníkové chaloupce.                                        Vstupné: 70 Kč
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FARMÁŘSKÉ TRHY
11. 9. a 25. 9. od 9 do 18 h. - náměstí Republiky

Výstavní síň Viléma Wünscheho
Otevřeno: po-pá 10-18 h., so, ne 14-18 h.

vstupné: 20 Kč, děti a studenti 10 Kč

Krásná jako kvítkaC
Výstava vybraných prací 

z 25. ročníku mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky

1. 9. - 1. 10. 2015 

vernisáž v pátek 4. 9. od 17 hodin

Galerie Radost
Otevřeno: po-pá 12-18 h., so, ne 14-18 h.

Vstupné: 20 Kč, děti a mládež 10 Kč

Oskar Pawlas (1924-2012) 

výběr z tvorby

výstava obrazů u příležitosti 60. výročí založení Havířova

Vernisáž ve středu 2. 9. od 17 hodin,
výstava potrvá do 30. 9. 2015 

12. 9. v 19 h.

COLLEGIUM MARIANUM
Koncert v rámci 12. ročníku SHF

JANA SEMERÁDOVÁ - umělecký vedoucí
DAMIEN GUILLON (Francie) - kontratenor

Vstupné: 250 Kč / 200 Kč / 200 Kč

Zlevněné vstupné na havířovský koncert v rámci SHF je pro ZTP

i ZTP/P ve výši 125 Kč na osobu, tj. 50% za základního vstupného

KD LEOŠE JANÁČKA

vý
st

av
a

KD RADOST

vý
st

av
a

Evangelický kostel v Havířově - Bludovicích

ko
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rt

NABÍDKA KURZŮ
SPOLEČENSKÝ DŮM
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y 



KINO CENTRUM Aktuálně a bližší informace o slevách na www.mkshavirov.cz

P - premiéra   � sleva pro 2 osoby = 20 Kč /os     � sleva pro 3 a více osob = 30 Kč/os  Sleva pro důchodce

GALERIE CENTRUM otevřeno denně od 8 do 20 hodin, vstup volný

1. 9. - 30 . 9. 2015 Hurá do školy – výstava plakátů k filmům pro děti u příležitosti zahájení nového školního roku

1. – 2. 9. ve 20.00 h. P
KRYCÍ JMÉNO  U.N.C.L.E.
Akční/dobrodružná/komedie, USA 2015,
titulky. Znovu se potkáme se dvěma špič-
kovými agenty organizace U.N.C.L.E.
Američan Napoleon Solo a Rus Illya
Kuryakin bojují proti všem zločincům,
kteří ohrožují svět. Bojují proti záhadné
zločinecké organizaci, která si podma-
ňuje svět prostřednictvím šíření jader-
ných zbraní a různých moderních tech-
nologií. Klíčem k dopadení hlavních
viníků je dcera německého vědce.
Začíná souboj s časem, aby se zabráni-
lo celosvětové katastrofě.

Vstupné: 150 Kč ��

2. 9. v 9.30 h.
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
Komedie, USA 2014, 94´, do 12 let nevhod-
ný, titulky. Existuje milión důvodů, proč
nemít rád realitního makléře Orena Littlea,
a to je přesně to, co se mu líbí. Na každé-
ho, kdo mu zkříží cestu, je schválně
nepříjemný a nechce nic jiného, než prodat
poslední dům a v klidu a míru odejít do
penze. V hlavních rolích Michael Douglas
a Diane Keaton.

Vstupné: 50/100 Kč

3. a 6. 9. v 15.30 h.
V HLAVĚ 3D  
7. – 9. 9. v 15.30 h.
V HLAVĚ 2D
Animovaná/rodinná/komedie, USA 2015,
102´, dabing. Období dospívání může být
velice komplikované. A pro jedenáctiletou
Riley, která se musí se svou rodinou
přestěhovat do San Francisca, kde její
tatínek dostal novou práci, to platí dvoj-
násob. Stejně jako nás všechny, i Riley
ovlivňují její emoce – Radost, Strach,
Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí na
Hlavním velitelství, což je řídící centrum
uvnitř Rileyiny mysli, odkud Riley pomáhají
vypořádat se s nástrahami všedních dní ...   

Vstupné 3D: 160 Kč ��

Vstupné 2D: 130 Kč ��

3. a 6. – 9. 9. v 19.00 h.
KURÝR: RESTART P
Akční thriller, Francie 2015, 96´, do 12 let
nevhodný, titulky. Snímek přináší zběsilé
honičky, rychlá auta, zabijácky krásné
ženy a pořádnou nálož akce. V dnes již
kultovní roli Franka Martina se představí
nová herecká tvář – charismatický brit-
ský herec Ed Skrein.   

Vstupné: 160 Kč ��

6. 9. v 10.00 h.
ARTHUR 
A MALTAZARDOVA POMSTA
Dobrodružný/rodinný, Francie 2010, 93´,
přístupný, dabing. Arthur nečekaně najde
zrnko rýže, kde je napsáno SOS. Není
pochyb o tom, že princezna Selénia je
v nebezpečí! Arthur se dvakrát nerozmýšlí

a vydává se ji zachránit. Až na místě ale
zjistí, že Minimojové ho o pomoc nevolali.
Kdo na mladého hrdinu nastražil tuto
léčku?                          Vstupné: 30 Kč

9. 9. v 9.30 h.
DIPLOMACIE
Drama, Francie/Německo 2015, 84´, do 15
let nepřístupný, titulky.
Málo známá kapitola válečné historie, kdy
Adolf Hitler vydal rozkaz ke zničení Paříže.
Když vstoupila spojenecká vojska do
Paříže, měl německý vojenský místodržitel
vyhodit pýchu všech Francouzů do povětří.
Místo toho začala diplomatická hra v nej-
vyšších kruzích. Vstupné: 60/100 Kč

10. – 13. 9. v 15.30 h.
MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
3D  P
14. – 16. 9. v 15.30 h.
MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE
2D P
Animovaná pohádka, Francie 2015, 85´,
přístupný, dabing. Malý faun Mune byl
jmenovaný strážcem Měsíce, ale proto-
že měl málo zkušeností, způsobil neho-
du, která ohrozila nejen Měsíc, ale
i Slunce. Aby napravil svou chybu, musí
se spolu se svými kamarády postavit
nebezpečnému Titánovi a vrátit nebes-
kým planetám jejich místo na obloze.

Vstupné 3D: 160 Kč ��

Vstupné 2D: 140 Kč ��

10. – 16. 9. v 19.00 h.
GANGSTER KA P
Kriminální thriller, ČR 2015, 100´, do 15 let
nepřístupný. Snímek je natočen podle
námětu Jaroslava Kmenty, který je auto-
rem knihy „Padrino Krejčíř“. Varování
ministerstva vnitra: Peníze jsou silně
návyková látka. Gangsteři umírají pře-
dčasně. Hrají: Hynek Čermák, Alexej
Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler,
Vlastina Svátková a další. 
Režie: Jan Pachl

Vstupné: 160 Kč ��

13. 9. v 10.00 h.
TŘI BRATŘI
Pohádka, ČR 2014, 90´, přístupný.
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou,
aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli pře-
dat hospodářství. Sourozenci při svém
putování jako kouzlem vstupují do slavných
pohádek, ve kterých je čeká mnoho nást-
rah, nečekaných příhod a možná také
láska ...                          Vstupné: 30 Kč

16. 9. v 9.30 h.
ANDÍLEK NA NERVY
Rodinná/komedie, ČR 2015, přístupný,
105´. Čtrnáctiletá bloggerka si musí po
smrti matky vybrat, zda žít v dětském
domově nebo na malé vesnici s otcem,
kterého nikdy neviděla. Vybere si venkov-
ské prostředí a tam ji začne celá vesnice

fandit ohledně urovnání vztahů se svým
otcem.

Vstupné: 50/100 Kč

17. - 20. 9. v 15.30 h.
MALÝ DRÁČEK 3D P
21. - 23. 9. v 15.30 h.
MALÝ DRÁČEK 2D P
Animovaná pohádka, Německo 2015, 80´,
přístupný, dabing. Dráček Kokosáček
a jeho kamarád Oskar se narodili na
Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní.
Kokosáček je létající drak, který ne-
lítá, a Oskar je drak masožravec, který
se stal vegetariánem. Jsou to ti nej-
zábavnější a nejšikovnější draci !

Vstupné 3D: 150 Kč ��

Vstupné 2D: 130 Kč ��

17. – 20. 9. v 19.00 h.
LOVE 3D P
Drama/erotický, Francie 2015, 130´, do 18
let nepřístupný, titulky. Lásku ve všech
jejích podobách ukazuje sexuálně kon-
troverzní snímek argentinského provo-
katéra Gaspara Noého. LÁSKA je vzru-
šující příběh o chlapci, dívce a další
dívce.

Vstupné: 150 Kč ��

20. 9. v 10.00 h.
PAST NA ŽRALOKA 2:
PŘÍLIV
Animovaný/rodinný, Jižní Korea/USA 2012,
80´, přístupný, dabing. Chytré a bystré
rybičky Pi a Cordelie mají malého syna
Juniora a jejich žraločí nepřítel, Troy, se
svým gangem opět řádí v blízkých vodách.

Vstupné: 30 Kč

21. a 23. 9. v 19.00 h.
LABYRINT: 
ZKOUŠKY OHNĚM  3D P
Akční/sci-fi/thriller, USA 2015, titulky. 
V dalším pokračování Labyrintu čelí
Thomas a jeho kamarádi zatím největší
výzvě: hledají informace o tajemné
a mocné organizaci známé jako
W.C.K.D. Jejich cesta je zavede do pusté
krajiny plné jen stěží uvěřitelných pře-
kážek, kde se spojí s bojovníky odporu,
zasáhnou vrchní velení W.C.K.D. a odha-
lí šokující plány, které na ně byly při-
chystány.

Vstupné: 170 Kč ��

22. 9. ve 20.15 h.
Přenos z Královského 
baletu v Londýně.
ROMEO A JULIE

Vstupné: 250 Kč 

23. 9. v 9.30 h.
SAN ANDREAS
Dobrodružný/katastrofický, USA 2015,
114´, titulky. Tektonický zlom San Andreas
vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle
devátého stupně Richterovy stupnice. Pilot
záchranného vrtulníku spolu se svou býva-
lou manželkou odlétá zachránit svou jedi-

nou dceru. Ale jejich složitá cesta na sever
je pouze začátek. A když už si myslí, že to
nejhorší už mají za sebou ... tak velké
drama teprve začíná.

Vstupné: 50/100 Kč

24. – 27. 9. v 15.30 h. P
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
3D
28. - 30. 9. v 15.30 h. P
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2  2D
Animovaná/komedie/rodinný, USA 2015,
přístupný, dabing. Zdá se, že Hotelu
Transylvánie se začíná dařit ... Dracula
konečně ustoupil ze svých striktních
zásad ubytovávat v hotelu pouze příše-
ry, a ten se proto otevírá i lidským
návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi
krypty ale Draculu sžírají pochybnosti
o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl
upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane
upírem... 

Vstupné 3D: 190 Kč ��

Vstupné 2D: 155 Kč ��

24. – 27. 9. v 19.00 h.
EVEREST 3D P
28. - 30. 9. v 15.30 h.
EVEREST  2D P
Dobrodružný, USA 2015, titulky. Rozhodli
se zdolat nejvyšší horu světa. Byli zku-
šení, trénovaní a připravení na nejhorší.
Ani to ale nemusí na nejnebezpečnějším
místě na Zemi stačit. Hrají: Josh Brolin,
Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Sam
Worthington, Emily Watson, Keira
Knightley, Robin Wright

Vstupné 3D: 180 Kč ��

Vstupné 2D: 160 Kč ��

27. 9. v 10.00 h.
ARTHUR A SOUBOJ DVOU
SVĚTŮ
Dobrodružný/rodinný, Francie 2010, 101´,
přístupný, dabing.
Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa
lidí. Má jasný cíl: sestavit armádu obřích
seidů a převzít nadvládu nad celým svě-
tem. Vypadá to, že plány mu může zmařit
jenom Arthur, který se ale musí nejdříve
dostat do své ložnice a vrátit se do své
původní velikosti! Uvězněný v drobném
tělíčku Minimoje, se může samozřejmě
spolehnout na pomoc Selenie
a Betamechea a kupodivu také na
Darkose, syna Maltazarda, který tvrdí, že
chce přejít na jeho stranu.

Vstupné: 30 Kč

30. 9. v 9.30 h.
DÍTĚ ČÍSLO 44
Drama/thriller, USA/ČR/Velká Británie
2015, 137´, do 15 let nepřístupný, titulky.
Stalinistický režim padesátých let.
Degradovaný policista pátrá po „rostov-
ském řezníkovi“. Film se z velké části
natáčel v Praze.

Vstupné: 60/100 Kč

VELKÝ SÁL
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1. - 2. 9. v 17.30 h.

PRIDE P
Komedie/drama, Velká Británie 2014, do 12
let nevhodný, titulky. Píše se rok 1984.
Britskou premiérkou je Margaret
Thatcherová, přezdívaná Železná lady.
Za dob její vlády vrcholí v zemi nepoko-
je horníků. Během Gay Pride v Londýně
se skupina aktivistů rozhodne pomoci
jejich rodinám a uspořádají pro ně sbír-
ku. Odborový svaz horníků se ale zdráhá
jejich pomoc přijmout. Důvod je prostý.
Neradi by čelili obvinění, že hornický
svaz otevřeně sympatizuje s gay hnutím.                       

Vstupné: 130 Kč ��

3. a 6. 9. v 17.30 h.

VETŘELCI P
Sci-fi, USA/Velká Británie 1986, 154´, do 12
let nevhodný, titulky. Obnovená digitální
premiéra kultovního sci-fi. Na scénu při-
chází opět Sigourney Weaver, aby při
návratu na zemi svedla boj se zákeřnými
vetřelci. Režie: James Cameron

Vstupné: 140 Kč ��

3. a 6. 9. ve 20.00 h.

SCHMITKE P
Komedie, Česko/Německo 2014, 94´,
do 15 let nepřístupný. Příběh neotřele
a originálně vyprávěného filmu se ode-
hrává v současném Německu a Česku,
jeho hlavní část pak na pomezí –
v malém městečku uprostřed lesů na
hřebenech Krušných hor. S lehkým
komediálním nadhledem nabízí mix
napínavé detektivní zápletky s realistic-
kým pohledem na dnešní Sudety.

Vstupné: 130 Kč ��

7. - 9. 9. ve 20.00 h.

7. a 9. 9. též v 17.30 h.

ANT-MAN
Akční/sci-fi, USA 2015, 117´, do 12 let
nevhodný, dabing. Podvodník Scott Lang

(Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou

schopnosti zmen-šit své fyzické rozměry,

ale současně znásobit svou sílu, se musí

ujmout role hrdiny a pomoci svému mento-

rovi doktorovi Hankovi Pymovi (Michael

Douglas) ochránit tajemství, skrývající se

v jeho úžasném obleku Ant-Mana.

Vstupné: 110 Kč 

10. – 13. a 16. 9. v 17.30 h.

NIKDY NENÍ POZDĚ P
Komedie/drama/hudební, USA 2015, 101´,
do 12 let nevhodný, titulky. 

Meryl Streep se pod vedením oscarové-
ho režiséra Jonathana Demme ve filmu
představuje tak, jak jsme ji dosud nepo-
znali - v roli rockové zpěvačky a kyta-
ristky. Ztvárňuje postavu Ricki
Rendazzové, slavné kytaristky, která se
ve snaze splnit si své sny

o rock´n´rollové slávě dopustila nepře-
berného množství životních chyb.

Vstupné: 160 Kč ��

10. - 16. 9. ve 20.00 h.

SINISTER 2 P
Horor, USA 2015, 91´, do 15 let nepřístup-
ný, titulky. Přichází pokračování
oblíbeného hororu Sinister, na kterém
se podíleli tvůrci slavných hororových
sérií Paranormal Activity, Očista
a Insidious. Nestěhujte se s dětmi do
opuštěných venkovských domů. Čeká
tam na vás ZLO. 

Vstupné: 150 Kč ��

17. – 20. 9. v 17.30 h.

AMERICAN ULTRA P
Akční/komedie, USA 2015, do 12 let
nevhodný, titulky. Klidný život milovníka

trávy a jeho přítelkyně v malém ospalém

městečku je náhle narušený, když Mika

doběhne vlastní minulost a začne se o něj

zajímat vláda USA.

Vstupné: 160 Kč ��

17. – 20. 9. ve 20.00 h.

LABYRINT: 
ZKOUŠKY OHNĚM P
Akční/sci-fi/thriller, USA 2015, titulky.
V dalším pokračování Labyrintu čelí
Thomas a jeho kamarádi zatím největší
výzvě: hledají informace o tajemné
a mocné organizaci známé jako
W.C.K.D. Jejich cesta je zavede do pusté
krajiny plné jen stěží uvěřitelných pře-
kážek, kde se spojí s bojovníky odporu,
zasáhnou vrchní velení W.C.K.D. a odha-
lí šokující plány, které na ně byly při-
chystány.

Vstupné: 140 Kč ��

21. – 23. 9. ve 20.00 h.

21. a 23. 9. též v 17.30 h.

ÚŽASNÝ BOCCACIO P
Komedie/historický, Itálie/Francie 2015,
120´, do 15 let nepřístupný, titulky.
Podle mistrovského díla „DEKAME-
RON” Florencie 13. století šíří se mor.
Tři chlapci a sedm dívek se rozhodnou
odejít z města a hledají útočiště v příro-
dě daleko od strašných následků choro-
by. Krátí si chvíle povídáním si příhod
o čemkoliv, ale jedno musí mít společné
- musí být o lásce. O lásce, která jim
pomůže zapomenout na těžkou a nejis-
tou dobu, ve které žijí ...

Vstupné: 140  Kč ��

24. – 27. 9. ve 17.30 h.

PAŘÍŽSKÁ BLBKA P
Komedie, Francie 2015, 82´, do 12 let
nevhodný, titulky. Když je vyhozena
z dalšího zaměstnání třicetiletá Camilla,
blbka od narození, rozhodne
se s ordinérním životem nadobro skon-
covat. Cíl je jasný: zaslouží si mít život
lepší než zbytek lidstva ...

Vstupné: 140 Kč ��

24. – 27. 9. ve 20.00 h.

WE ARE YOUR FRIENDS P
Hudební/romantický/drama, USA 2015,
93´, titulky. Příběh o hledání vlastního
stylu zasazený do světa elektronické
hudby a hollywoodského nočního živo-
ta. Ctižádostivý 23letý DJ Cole (Efron)

tráví dny tím, že kuje pikle se svými
přáteli z dětství a po nocích pracuje na
skladbě, se kterou udělá díru do světa.

Vstupné: 140 Kč ��

28. – 30. 9. ve 20.00 h.

30. 9. též v 17.30 h.

DOMÁCÍ PÉČE
Lidská/komedie, ČR 2015, přístupný, 92´.
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své

práci na jihomoravském venkově ošetřuje

spoustu rázovitých místních pacientů. Když

se však dozví, že sama potřebuje pomoc,

musí ji začít hledat mimo prostředí, které

zná ... 

Hrají: Alena Mihulová, Bolek Polívka,

Tatiana Vilhelmová, Zuzana Krónerová,

Sára Venclovská aj. Režie: Slávek Horák

Vstupné: 130 Kč ��

DOKUMENTÁRNÍ
KLUB

14. 9. v 17.30 h.

MALLORY P
ČR 2015, 101´, přístupný. Dokumen-
taristka Helena Třeštíková přichází
s dalším filmem, v němž 13 let sleduje
hlavní hrdinku Mallory, která se po
těžkých životních peripetiích odhodlaně
snaží vrátit do běžného života. S Mallory
se život nemazlil, ona se však po porodu
syna dokázala vymanit z drogové závis-
losti a zvládla i období, kdy se ocitla
s dítětem na ulici a žila jako bezdomo-
vec ...

Vstupné: 80/100 Kč 

28. 9. v 17.30 h.

GREY CITY P
Dokumentární, Brazílie, 79´, 2015, přístup-
ný, titulky. Film nás zavede do ulic Sao
Paula, kde byla zrozena nová forma gra-
fitti, když se díla umělců OSGEMEOS,
Nuncy a Niny, rozšířila nejprve přes
město, a pak do galerií a muzeí po celém
světě.

Vstupné: 80/100 Kč
TATO PROJEKCE JE SOČÁSTÍ FILMOVÉHO
FESTIVALU „OSTRAVA KAMERA OKO 2015“.    

FILMOVÝ KLUB
8. 9. v 17.30 h.

AMY P
Životopisný/hudební, Velká Británie 2015,
128´, titulky. Kým ve skutečnosti byla
dívka, která stojí za slavným jménem
Amy Winehouse? Co tato hudební ikona
skrývala před okolním světem a proč
zemřela v pouhých 27 letech? 

Vstupné: 80/100  Kč 

15. 9. v 17.30 h.

CESTA VZHŮRU P
Sportovní, ČR 2015, 100´ . Radek Jaroš si
jako první Čech a teprve patnáctý člověk
na světě splnil horolezecký sen a zcela
unikátně za přítomnosti kamery vystou-
pil na poslední z nejvyšších hor světa
K2, která mu chyběla do tzv. Koruny
Himálaje. Vstupné: 100/120 Kč 
22. 9. v 17.30 h.

FILMOVÝ DOBRODRUH
KAREL ZEMAN P
Životopisný, ČR/Kanada 2015, 102´. 
Film, který se ohlíží za životem, dílem
a významem klasika světového filmu.
Zároveň odhaluje inspirativní zdroje
jeho tvorby, ohlas ve světě a nahlédne
do kuchyně průkopníka filmových triků.
Pokud spočteme ceny z festivalů, divác-
ký ohlas v zahraniční distribuci i množ-
ství publikací a počet filmových tvůrců,
kteří Karla Zemana uvádějí jako inspi-
rační zdroj, dojdeme k závěru, že Karel
Zeman je jedním z nejúspěšnějších
a nejvíce ceněných českých filmařů ve
světě. 

Vstupné: 80/100 Kč

29. 9. v 17.30 h.

AFERIM!  P
Historický/komedie/dobrodružný/western,
Rumunsko/Bulharsko/Česko /Francie
2015, 108´, titulky. Film Aferim! je pokus
zahledět se do minulosti, vydat se na
cestu do způsobů myšlení na začátku
19. století – včetně všech gnozeologic-
kých nedokonalostí, které jsou s tako-
vým počínáním neodmyslitelně spjaté.

Vstupné: 80/100  Kč 

TATO PROJEKCE JE SOČÁSTÍ FILMOVÉHO
FESTIVALU „OSTRAVA KAMERA OKO 2015“.    

Z důvodu přesunu termínů premiérových filmů distributorem 

- změna programu vyhrazena

MALÝ SÁL

PŘIPRAVUJEME
3. 10. v 18.45 h. — Kino Centrum 

VERDI - IL TROVATORE (Trubadúr) 

přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku

8. 10. v 19.00 h. — velký sál KD Petra Bezruče 

,,MINIPÁRTY“ s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským

15. 10. v 19.45 h. — Kino Centrum 

HAMLET - přímý přenos z Národního divadla v Londýně    

17. 10. v 19.00 h. - velký sál KD Petra Bezruče

CAVEMAN (v rámci Festivalu zdravého životního stylu)

17. 10. v 18.45 h. — Kino Centrum (velký sál) 

G. Verdi: OTELLO
- přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku.

24. 10. v 19 h. — KD L. Janáčka

KABARET ŠLÁGROV - účinkují: DOU SONET 

- Lúdovít Kašuba, Katka a Dedko Kubačákovci

31. 10. v 16.45 h. — Kino Centrum (velký sál)

R. Wagner: TANNHÄUSER 
- přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
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� Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace � 596 808 011, pokladna � 596 808 015, otevřena PO - PÁ 14 - 19 h.
� Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace � 597 317 580, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
� Kulturní dům Leoše Janáčka, Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace � 596 411 277, pokladna otevřena PO - PÁ 14 - 18 h.
� Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace � 596 811 217, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce � 596 812 049 
� Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město � pokladna � 597 317 599 otevřena od 8.00 do 20.30 hodin
� KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov � www.mkshavirov.cz �Vstupenky v předprodeji v pokladnách MKS Havířov. V den konání akce

1 hodinu před začátkem - pouze v místě konání. Rezervace vstupenek jsou přijímány vždy od 2. dne zahájení prodeje v trvání nejdéle 7 dní. 
V pokladnách MKS Havířov lze hradit vstupenky formou Flexi Passů společností Le Chèque Déjeuner, s.r.o. a Edenred cz, s.r.o.

Předplatné komorních koncertů
PODZIM 2015

Celková cena – dospělí 1 240,- předplatné    900,-
Celková cena – důchodci 810,- předplatné    570,-
Celková cena – studenti 810,- předplatné    570,-

12. 9. Svatováclavský hudební festival
Collegium Marianum a Damian Guillon (kontratenor, Francie)
– Evangelický kostel Havířov-Bludovice              250,-/200,-/200,-

18. 11.   Benda Quartet 150,-/100,-/100,-
9. 12.   FLAIR - nové nadžánrové uskupení moravských muzikantů

200,-/150,-/150,-

2015

  1. 10.    Dan Lönnqvist - varhany (Finsko)

  

  

Kulturní dům RADOST HAVÍŘOV

Pořadatel: Městské kulturní středisko Havířov

                                        Urszula Mizia - violoncello (Polsko)

                                              
 

                          

 15. 10.    Marianne Lösch - varhany (Německo)

                     Lukasz Gothszalk - trubka (Německo)

                 23. 10.    Nikol Eckertová - varhany 

                                                                         (Lucembursko)

                                
                
 29. 10.    Enrico Zanovello - varhany (Itálie)

                                
                

mezinárodní
varhanní
festival

6
2015

 Vstupné na jednotlivé koncerty: 160,-/90,-/90,

PŘIPRAVUJEME

Více na www.mkshavirov.cz
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Kotulova dřevěnka
Hálkova 4, Havířov-Bludovice
tel. 602 709 731
kotulova_drevenka@muzeumct.cz   
ÚT, ST, ČT, PÁ 8–12, 12.30–16.30, 
SO 9–13, NE 13–17 

EXPOZICE LIDOVÉHO BYDLENÍ Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
stálá expozice
EXPOZICE TRADIČNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ stálá expozice
VĚTRNÝ MLÝNEK stálá expozice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK – DNY EHD 
– ŘEMESLA TROCHU JINAKH (12. 9., 9 – 13 h) 
Promítání odborných filmů, ražba mincí, skládání puzzle s motivy
Kotulovy dřevěnky a Řemesla trochu jinakD, 
pro veřejnost i kolektivy                                                   Vstup zdarma

CESTA ZA CHLEBEM (24. 9., hodina dle domluvy) 
Zajímavé povídání na dané téma s ochutnávkou, pro MŠ, ZŠ, SŠ 
(kolektivy nutno objednat) Vstup zdarma

CO JE TO?  (termín dle domluvy) 
Vědomostní kvíz Kotulovy dřevěnky                                 Vstup zdarma

PUZZLE KOTULOVY DŘEVĚNKY (termín dle domluvy) 
Dny velkého soutěžení ve skládání                                  Vstup zdarma

ADRA hledá nové dobrovolníky k seniorům
Dobrovolník nemusí mít žádné speciální odborné znalosti, stačí mít
srdce na dlani, měl by mít rád lidi a mít chuť poznat něco nového a třeba
i získat nové zkušenosti, rozšířit si obzoryD 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni na školení pro nové dobrovolníky,
které se bude konat v úterý 22. září 2015 od 16 hod. v prostorech
Domova seniorů Luna, v Havířově–Šumbarku, ul. Lidická 1200/52c.
Pro více informací nás kontaktujte: hana.cadova@adra.cz, 
tel.: 732 509 400; www.adrahavirov.cz

Pavlovova 2, Havířov–Město
telefon 596 813 456
e-mail: havirov@muzeumct.cz,
www.muzeumct.cz
Bezbariérový vstup umožňuje schodišťová 
plošina
Otevřeno: ÚT - PÁ  8-12  12.30-16.30 h
SO  9-13 h, NE  13-17 h
Vstupné na výstavy dle platného ceníku MT

NEŽ SE MĚSTO ZRODILO
Stálá expozice seznámí s historií bývalého
Těšínského Slezska a historií obcí, na jejichž
území byl vystavěn Havířov

TAJEMSTVÍ HLÍNY
Výstava potrvá do 23. 12. 2015.
Další z putovních, haptických výstav realizova-
ných dle plánu Moravskoslezského kraje, jehož
snahou je umožnit občanům s handicapem,
v tomto případě se zrakovým postižením, účast-
nit se aktivně kulturního dění. Na výstavě jsou
zastoupeny sbírky ze všech muzeí MS kraje.

Tato nová, monotematická, autorská výstava
Mgr. Ilony Pavelkové, historičky MT, je věnována
hlíně, nejstaršímu materiálu pro výrobu keramic-
kých nádob a užitkových předmětů. Návštěvníky
seznámí s technologiemi výroby, zdobení
a druhy keramiky od pravěku po současnost.
Školy i návštěvníci z řad veřejnosti mohou využít
pracovních listů, které jsou k výstavě připraveny.
Projekt je financován ze zdrojů Moravsko-slez-
ského kraje

VSTUPY ZDARMA:
Dny Evropského kulturního dědictví 
12. 9. 2015, 9 – 13 h

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVÁM: 
Čtení autorských pohádek, 4. 9. 2015 
v 8.30 a 10 h. V rámci celonárodní akce Celé
Česko čte dětem – předčítání pohádky autorky
Marie Szottkové doplněné besedováním
s dětmi. Projekt je finančně podporován sta-
tutárním městem Havířov. Vstup zdarma.
Pro MŠ, ZŠ a dětem z veřejnosti
Dobrodružství archeologie, 10. 9. 2015
9 – 12 h – Přednáška archeoložky Mgr. Evy
Teuerové, spoluautorky výstavy Tajemství hlíny,
s prezentací o pravěké a slovanské keramice
nacházené při vykopávkách + praktická ukázka
určování stáří a původu, práce s úlomky, jejich
čištění, sestavování nádob, způsob tvoření
chybějících částí. Jednotlivých činnosti archeo-
logické práce si děti vyzkoušejí – hledání střepů
i jejich sestavování do nádob. Vstupné pro škol-
ní skupiny 10,- Kč za žáka, 

pedagogický doprovod zdarma. Pro ZŠ
Mýty a skutečnost o sv. Václavu, 29. 9. 2015
– 8.30 a 10.30 h – Přednáška o sv. Václavu
s prezentací a ukázkami replik zbroje používané
v době svatého Václava. Přednáší členové
Skupiny historického šermu Tizon. Vstup zdar-
ma. Projekt je finančně podporován statutár-
ním městem Havířov. Vstup zdarma. 
Pro ZŠ a SŠ. 
Na výše uvedené programy je nutné se
z kapacitních důvodů předem objednat. 
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S MŠ U Jeslí 
za hranice našeho města 

Po úspěšném uvedení muzikálu „Jak se noty ztratily“ k 60.výročí zalo-
žení MŠ U Jeslí v Havířově – Šumbarku děti vycestovaly s ukázkou  muzi-
kálu na opravdová divadelní prkna za hranice města Havířova až do
Bohumína, kde v kulturním středisku K3 spolu s dalšími umělci předvedly
svůj program na koncertě pořádaném u příležitosti 3.výročí OS PROFIT 12
a 25.výročí Ligy proti rakovině.

Děti s plným nasazením zahrály část muzikálu, a přestože byla scéna
podstatně větší, než prostory improvizované scény v mateřské škole, děti
s naprostou jistotou zvládly taneční část i mluvené slovo dokonale.
Závěrečnou píseň zazpívaly pro necelé dvě stovky diváků z plných plic
a výkon dětí se tak i v poslední řadě stal nepřeslechnutelným. Publikum je
odměnilo bouřlivým potleskem.

Na divadelních prknech děti měly možnost vystoupit jako hosté společ-
ně s tanečním souborem Radost & Impuls, který je mnohonásobným mist-
rem České republiky v disciplíně show dance a také s tanečním mistrem
ve stepu – panem Miroslavem Spáčilem, mistrem České republiky,
vítězem evropského poháru a finalistou mistrovství světa.

Děti tak měly možnost prožít naplno, jak chutná potlesk, a kdo ví@třeba
i ony jednou budou mistry@ 

Soňa Minolová, MŠ U Jeslí, Havířov-Šumbark 

Minihasiči z MŠ Radniční 
měli návštěvu

Ve čtvrtek před prázdninami si naši „malí“ hasiči pozvali do školky
dospělé a zkušenější kolegy, aby nám ukázali, jak to doopravdy chodí.
Hasiči SDH Havířov přispěchali v plné polní na pomoc i se zapnutou siré-
nou, ale když zjistili, že se jedná o planý poplach a nikomu nebezpečí
nehrozí, oddechli si a řekli, že s námi alespoň stráví část svého nabitého
dne a třeba se něco od našich hasičů přiučí.

Děti soupeřily spolu s dospělými hasiči v nejrůznějších disciplínách,
které pro ně připravili hasiči z našeho hasičského kroužku „Minihasiči“.
Jak malí, tak velcí museli zvládnout běh s hasičskou hadicí, proběhnout
dráhou, která skrývala zapeklité překážky či uhasit dům proudem vody
z hadice. Avšak všechny děti i zkušení hasiči nelehké úkoly nakonec spo-
lečnými silami zvládli a někteří se u toho i pořádně zapotili. No a na závěr
už možná jen zmínit to, co každý z našich budoucích hasičů ví, že hasič
hasí požáry, pomáhá vždy lidem, řeší všechny maléry, a to s ledovým
klidem. Bc. Martina Kouřilová, učitelka MŠ Radniční

Jsme velmi rádi, že v rámci projektu „Výuka fyzika a chemie v novém
kabátě bude výuka přírodovědných předmětů od školního roku 2015/2016
probíhat v učebnách, které svým provedením odpovídají posledním
výukovým trendům.

Rekonstruované učebny fyziky a chemie byly vybaveny učitelskými PC
kompatibilními s moderními dataprojektory a interaktivními tabulemi
ActivBoard s pojezdy. 

V obou učebnách došlo k rekonstrukci podlah a bylo položeno nové

PVC. Vyučujícím jsou k dispozici nové vestavěné skříně určené na ulože-
ní pomůcek a dostatečně velké demonstrační stoly.

V učebně fyziky bylo vytvořeno 30 žákovských pracovišť s možností při-
pojení ke zdroji nízkého napětí, v demonstračním stole je zabudován vizu-
alizér, který umožňuje žákům na ActivBoardu sledovat v reálném čase
pokusy, které provádí učitel. V rámci projektu bylo do kabinetu fyziky
pořízeno množství učebních pomůcek.

V učebně chemie bylo vytvořeno 28 žákovských pracovišť se zabudo-
vanými vodovodními rozvody a odpady. 

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti zřizovatele – Magistrátu
města Havířova - s celkovými náklady 1,3 mil. Kč.

Mgr. Jiří Brabec, ředitel školy

Od července zahájila svůj pro-
voz nově vzniklá Lesní školka
Zahrada, která tak rozšířila
nabídku tohoto typu zařízení pro
děti v okolních velkých městech. 

Své zázemí našla v areálu
zahrady na ul. Datyňská 25, k dis-
pozici je kromě venkovních prostor
i zděná klubovna, sociální zařízení,
kuchyň a odpočívárna. Své místo
na zahradě mají i zvířátka, o která
se děti budou společně starat -
ovečky, slepice, brzy přibudou
i králíci. 

Jak vypadá den v lesní školce?
Odpovídá Zuzana Pučoková, před-
sedkyně spolku Naše místo z. s.,
který školku provozuje: 

“Den probíhá podobně jako
v běžné školce, s tím rozdílem, že
děti tráví co nejvíce času venku,
případně ve venkovní klubovně.
Pro hry i výukové činnosti využívají
co nejvíce přírodních materiálů,
které je obklopují. Stejně tak na
svačinu a oběd vaříme z velké části
z místního ovoce a zeleniny, které
děti během dne poznávají a sbírají.
Vidí tak přírodu v původní podobě,
vnímají změny během dne a výhle-
dově i během celého roku. 

Učí se poznávat své hranice,
vedeme je k samostatnosti

a respektu k okolí. 
Pedagog, který se zde o děti

stará, připravuje na každý den pro-
gram zaměřený na nové téma, děti
se učí hlavně prožitkem
a vnímáním všemi smysly. Nechybí
pořádná porce volného pohybu
a zábavy.”

Školka je určená dětem od 2 let,
přihlášky jsou přijímány průběžně
do naplnění kapacity.
www.nasemisto.cz

Ing. Zuzana Pučoková

Lesní školka 
působí nově i v Havířově

Základní škole M. Kudeříkové byly předány rekonstruované učebny
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Orientální tanec 
s Andy Atyaf!

FANTASY ORIENT 
Studio orientálního tance 

(areál Severka Havířov)

Orientální tanec
pro začátečnice

pro mírně až středně pokročilé
pro pokročilé | pro holčičky

TANČETE S RADOSTÍ,

TANČETE S FANTASIÍ,

TANČETE S ANDY!

Těším se na vás!
 

    TEL.: 602 566 441

WWW.FANTASYORIENT.CZ
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Maniak Havířov 
nabízí 

cvičení pro všechny 

pomalé i dynamické formy, při

kterých se zvyšuje fyzická síla,

dochází k formování těla a to vše

velmi jednoduchými metodami.

Zároveň nabízíme i kurzy zdravé

výživy zaměřené na správnou

stravu a hubnutí. 

Začínáme 31. 8. 2015 

Pondělí: 
17.30 Pilates

18.30 Step dance 

19.30 FAT BURNER

Úterý:
18.30 Fitness jóga

Středa: 
18.00 Port de bras 

19.00 TABATA / FAT BURNER 

Čtvrtek:
17.30 Pilates 

18.30 Dance aerobik

19.30 Funkční trénink / TABATA 

Pátek:
17.00 - 18.00 Group training

18.00 - 19.00 WMNs jóga

Neděle:
17.00 - 18.00 Body form

18.00 -19.00 Flowin + bosu 

Fitcentrum u zimního stadionu 

kontakt 603 178 511

ikozminova@seznam.cz

TJ Baník Havířov
CVIČENÍ ŽEN

na ZŠ K. Světlé 
pro školní rok 2015-16

začínáme od úterý 15. 9. 2015

Úterý:    18.30 – 19.30 hod.
Veselé cvičeni pro nenáročné

/Lída/
Taneční, veselé a zdravotní 

cvičení pro nenáročné

Čtvrtek: 19 – 20 hod.
Aerobik + mix /Pavla/

ZŠ Kpt. Jasioka Havířov Suchá
Zdravotní cvičení  

pondělí a čtvrtek 17 - 18 hod.

od 7. 9. 2015

Blanka, Sylva, Marcela

ZŠ Žákovská - Lehké zdravotní

cvičení každé úterý od 18 hod.   

od 8. 9. 2015 Tadek, Dáša                                

Plavecký bazén ZŠ Hrubína
AQUACVIČENÍČKO

od 2. 10. 2015
Veselé taneční a posilovací 
cvičení ve vodě s hudbou 

Středa 17 - 18 hod. 

Veškeré informace o cvičení 
na telefonu 603 286 699 Lída 
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Plavecký klub Havířov
pořádá nábor 

Plavecký klub
Havířov vznikl
v lednu roku 2014.
Klubovou náplní je
výchova sportov-
ních plavců, dobrá
reprezentace města
i výuka základů

vodního záchranářství. Plavci získávají cenná umístění napříč mezi
okresními, krajskými až po celorepublikové závody. Doplavali i na
Olympiádu dětí a mládeže v Plzni, odkud si také přivezli medaile.
Dálkoví plavci díky opakovaným medailovým úspěchům stoupají vzhů-
ru v žebříčku republiky a zástupce kategorie masters proměňuje starty
ve stupně vítězů. To vše díky cílené práci trenérů. K dobrým výsledkům
přispívá i podpora města Havířov a postupná rekonstrukce plaveckého
bazénu. 

V týdnu od 7. do 11. září 2015, vždy od 17:00 do 18:00 hodin, se
na krytém bazéně v Havířově-Šumbarku uskuteční nábor nových
členů. 

Zveme zájemce o sportovní plavání všech věkových kategorií.
Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti ročníků 2005 –
2008. Podmínkou přijetí je ovládání alespoň dvou plaveckých způsobů
(prsa, kraul, znak) a uplavání 50 metrů. 

Plavci budou rozděleni do skupin podle výkonosti. Zájemci, kteří tato
kritéria nesplní, budou zařazeni do školy plavání. 

Členské příspěvky - 2 000 Kč / pololetí. 

Kontaktní osoby  - Roman Mozga – roman.mozga@tiscali.cz,
tel. 723 160 040 a Petr Urbánek – p. urbanek@email.cz 

tel. 602 756 010, www.pkha.cz

ANGLIČTINA HELEN DORON 
pro děti od 3 měsíců do 18 let 

Vás zve 

v pátek 4. 9. 2015 na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

na ZŠ Žákovskou v Havířově.

V rámci ukázkových hodin Vám představíme 
výukové programy, které připraví Vaše děti na první

mezinárodní zkoušky Cambridge English Exams. 

Rezervace nutná na tel: 603 844 776 
či email: lenka.zak@centrum.cz

Folklorní soubor 

VONIČKA z Havířova
hledá nové členy 
děti ve věku
5 - 10 let
- nejsme kroužek, ale soubor s disciplínou a pravidly
- hledáme nejen děti, ale i rodiče, kteří chtějí pro své děti pěkné
dětství

- nabízíme:
dlouhodobé vyplnění volného času
výuku tance, zpěvu, základů taneční 
a sportovní gymnastiky
výchovu dětí k odpovědnosti, samostatnosti 
a kamarádství
účast na vystoupeních doma i v zahraničí

- požadujeme:
pravidelnou docházku
zájem o dění v souboru
účast na soustředěních a letní umělecké škole
slušné chování a vystupování  

Informace o nás najdete na www.vonicka.cz
Kontakty: 
731 574 418, slampa@atlas.cz, p. Gorná - 777 208 845, 
736 723 541, gorny@cmail.cz

U nás se děti nenudí 

a tanec prospívá rozvoji koordinace těla i mozkové činnosti!
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https://www.facebook.com/KickWolfTeam

KickWolf Team  

J KickBoxu

Z

Krav Maga Havířov pořádá nábor nových členů
do 4 měsíčního kurzu, září - prosinec 2015

od 2. září každá středa 17.00 - 18.00 h. Tělocvična ul. Komenského

informace:

radim.sladek@post.cz

tel.: 732 92 60 73

Minimální věk 15 let

První trénink 

www.kravmaga-havirov.cz

Jana Sekerová 
Vás zve na cvičení

JÓGY 
- pro radost, pro zklidnění, 
pro setkání sami se sebou, 

pro vnímání přítomnosti, 
pro regeneraci nebo prostě jen tak

Centrum Severka, 
prostory studia Fantasy Orient, 

Jaselská 1, Havířov-Město
www.pekna-cesta.cz 

Je spuštěna registrace na 

1. ročník Havířské desítky, 
přihlásit se můžete i vy 

Podpora sportu a zviditelnění méně známých sportovních odvětví 
je hlavní myšlenkou závodu Havířská desítka, kterou 

na sobotu 17. října 2015
připravili pořadatelé ze Sportovního klubu FUGA a klubu boccistů HSC

Havířov. Registrace běží na webu desitka.skfuga.cz/registrace.htm, 
kde se mohou přihlásit všichni zájemci o závod. 

Mimo jiné se na Havířovskou desítku 
připravuje i náměstek havířovského primátora Ivan Bureš. 

Sportovní klub 
SPORTU 

PRO VŠECHNY 
Havířov 

Informace 
pro cvičení od září 2015 

VOLEJBAL 
Pro dívky ve věku 

od 10 let 

TRÉNINKY 
v úterý a v pátek 

od 16 do 18 h.  

☎ 739 572 588 

Sportovní klub 
SPORTU 

PRO VŠECHNY 
Havířov 

zahajuje cvičení 

TAI-ČI 
pro dospělé 

Cvičí se každé pondělí 
ve dvou kurzech 

od 17:00 do 18:30 
a od 18:30 do 20:00 h. 

v tělocvičně 
Gymnázia na ul. Studentská, 

Havířov-Podlesí 

☎ 604 151 068, 737 286 161 
Začínáme 14. 9. 2015 



22

1
0
1
/1

5

1
0
2
/1

5
1
0
3
/1

5

105/15

VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN

Prodej materiálů

Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a 

Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084

e-mail: prodejna.havirov@danex.cz

www.danex.cz

prodejna

DANEX-PLAST, s.r.o.
Další činnost:

topení pro vytápění 
průmyslových hal.

106/15

HELP PŮJČKY
5 - 15 000 Kč

volejte 776 464 625
pavluse.g@seznam.cz

110/15
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TŘÍMĚSÍČNÍ KURZ HUBNUTÍ

aneb 

VE DVOU SE LÉPE HUBNE

PRO PRVNÍCH 10
PŘIHLÁŠENÝCH CÉVNÍ
VYŠETŘENÍ ZDARMA 

Přihlaste se sám/a nebo 
s kamarádkou do našeho kurzu 
a svěřte se do rukou odborníků.

Zájemci absolvují potřebná 
vyšetření a získají doporučený

jídelníček sestavený podle jejich
metabolismu. Nečekejte na

Novoroční předsevzetí 
a zhubněte s námi do Vánoc.

Navíc zdarma VSTUPNÍ
MATERIÁLY, JÓGA, NORDIC

WALKING ...  
Lékařská rada v čele 

s RNDr. Petrem Fořtem
Tříměsíční kurz v Havířově 
bude zahájen  6. 10. 2015 

Přihlášky a informace 
na 774 419 903

nebo email: wilckovi@gmail.com

11
7
/1

5
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Otevíráme
nové 
oční centrum

Od září tohoto roku plánujeme otevření
nového očního centra Optomed na adrese
Dlouhá 1613/83a (naproti obchodního domu
Permon). Jedná se o moderně vybavené
zdravotnické centrum, kombinující služby
oftalmologie, optometrie, prodejny dioptric-
kých brýlí. Propojíme zde tedy kvalitní, vyso-
ce erudovanou spolupráci mezi oční lékařs-
kou péči a péči oční optiky.

V centru budou provozovány tři oční
ambulance – stávající ambulance MUDr.
Šťávy, MUDr. Huserové a nově vznikající
ambulance  MUDr. Kavické. Proto budeme
schopni přijímat k vyšetření i nové pacienty.
Součástí centra je pracoviště s dvěma tech-
niky obsluhující oční vyšetřovací přístroje.
Kromě standardního vybavení disponuje
naše pracoviště vysoce specializovanými
přístroji – OCT, ORA a HRT. Díky tomuto
vybavení jsme schopni ihned vyšetřit a dia-
gnostikovat jak onemocnění sítnice (věkem
podmíněná makulární degenerace, zánětyF
a to již v počátečním stadiu), tak i podezření

na onemocnění zeleným zákalem a sledo-
vání jeho vývoje v průběhu nemoci.
Občanům města tak odpadne dojíždění
k vyšetření na pracoviště do Karviné,
Ostravy. Tak dojde ke značnému zkrácení
doby od záchytu nemoci k léčbě. Špičkovým
vybavením jsme se dostali na úroveň klinic-
kých pracovišť v oboru očního lékařství. 

Nedílnou součástí centra je pro naše
dětské spoluobčany pracoviště ortoptiky.
Činnost ortoptiky v MŠ na Mozartově ulici
byla k 31. 7. tohoto roku ukončena. Nově
vzniklá ortoptika našeho centra bude pokra-
čovat za stejných podmínek a se stejným
personálním i přístrojovým vybavením.
Navíc disponujeme přístrojem Plusoptix,
pomocí kterého jsme schopni vyšetřit orien-
tačně sílu oční vady již u půl ročních dětí. 

Pro zkvalitnění péče rozšiřujeme ordina-
ční hodiny jen pro děti (MUDr. Šťáva + ortop-
tická sestra Jana Jaworková). Tento model
jsme se již snažili zavést na bývalém praco-
višti, a nutno podotknout, osvědčil se. Za
zmínku stojí, že našemu pracovišti byla udě-
lena strabologická licence. 

Pro pracující spoluobčany rozšiřujeme
ordinační dobu do 18:00 hodin 2x týdně.

Jako velmi důležitý benefit vidíme úzkou
spolupráci s oční optikou v rámci jedné spo-
lečnosti. Budou zde pracovat dvě optometri-
stky, které zajistí přesné měření zraku.
Pracovníci optiky poskytnou odborné pora-

denství v oblasti oční optiky, při výběru brýlí
a brýlových čoček. Součástí optiky bude
zábrusová dílna, díky které bude možné zho-
tovit brýle ve velmi krátkém časovém inter-
valu, nebo na počkání. Ve spolupráci s
mnoha optickými firmami jsme schopni
nabídnout produkty všech cenových katego-
rií a také vyhovět specifickým požadavkům
našich klientů (dioptrické plavecké, potá-
pěčské či střelecké brýle, sportovní brýle se
speciálními filtry). Díky součinnosti s ambu-
lancí ortoptiky nabízíme obrovský výběr dět-
ských obrub na míru jak pro kluky tak i malé
slečny.  

Chceme se zaměřit na poskytnutí pomoci
při výběru pomůcek pro slabozraké a nevi-
domé spoluobčany. 

Věříme, že otevřením tohoto centra a pro-
pojením lidí, kteří jsou jak vysoce speciali-
zováni, tak nadšeni do svého oboru,
docílíme té nejlepší péče o Váš zrak.

MUDr. Michal Šťáva

MEET YOGA
jóga pro začátečníky

ZŠ Žákovská Havířov
Pondělí v 19.15 h. (od 21. 9.)

Gymnázium Havířov-Podlesí
Středa v 18.00 h. (od 16. 9.)

Kontakt: meetjoga@gmail.com

Tel.: 602 754 578
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MUDr. LENKA HUSTÁKOVÁ

Přijímáme k registraci všechny nové pacienty 
od 0 - 19 let. 

Možnost telefonického objednání k vyšetření.
www.mudrhustakova.cz 

e-mail: ordinacehavirov@seznam.cz

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

M. Kudeříkové 14, Havířov-Město, � 739 591 168, 777 591 175
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LEVNÉ STĚHOVÁNÍ
777 777 300

WWW. stehovanimax.cz

113/15
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